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POISŤOVŇA 

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE 
STROJOV A ELEKTRONIKY 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group, štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 
IČO: 00 585 441, DIČ 2020527300, IČ DPH: SK70200007 46. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA 1.,0dd: Sa, vložka 79/B 

POISTNÍ K/POISTENÝ 

Titul, priezvisko/ firma Meno 
Obec Oščadnica 

IČO/ Rodné číslo E-mail 
00314170 

Adresa - ulica, č. d. Obec 
Nám. Martina Bernáta 745 Oščadnica 

Korešpondenčná adresa - ulica, č. d. Obec 
Nám. Martina Bernáta 745 Oščadnica 

Číslo účtu v tvare IBAN 

Štátna príslušnosť 
SR 

Telefón 

PSČ 
02301 

PSČ 
02301 

Názov peňažnét10 ústavu 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

POISTENÝ (vyplňuje sa iba ak je iný ako poistník) 

Titul, priezvisko/ firma Meno Štátna príslušnosť 

IČO/ Rodné číslo E-mail Telefón 

Adresa - ulica, č. d. Obec PSČ 

ZVLÁŠTNE ÚDAJE 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE 

Začiatok poistenia Koniec poistenia [i] Od začiatku tohto poistenia 
04.12.2018 na dobu neurčitú sa ruší poistná zmluva č. 

Periodicita [Kl ročne O štvrťročne Druh platby 01u inkaso z účtu platiteľa D KZ bezhotovostne s avízom platenia 
poistného D polročne D jednorazovo 0 K N  bezhotovostne bez avíza [iJ PZ poštový peňažný poukaz 

OBSAH POISTENIA 

1 PSČ: Mies1o: Ulica, č. domu: 

*Adresa
rizika: 2 O Adresa rizika sa  môže meniť podľa „Zmlúv o dielo, Zmlúv o dodávke prác", pre zariadenia s p. č.: 

alebo podľa iných obdobných zmlúv, v rámci SR. 

3 Iii SR pre zariadenia sp. č.: D SR + S Š  pre zariadenia sp. č.: D EU pre zariadenia sp. č.: 

*Vysvetlivky: adresa rizika SR -Slovenská republika, SŠ - susedné štáty, EU - Európa - geografické územie 
NP-091 -006/18 1 / 3 



0 A. VÝBER - POISTENIE JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ/ PRÍSLUŠENSTVO/ POJAZDNÉ PRACOVNÉ STROJE/ PRENOSNÁ ELEKTRONIKA 

P. Kód Druh zariadenia / príslušenitva, Rok Pojazdný stroj Prenosná Poistná suma Spoluúčasť Sadz· Koefi- Ročné poistné 
č. továrenská značka, typ, VC, ... výroby EČV Krytie

elektro· v EUR v EUR ba cient v EUR nika 5 % min: %. 

1 DLOtli Oáno 
OAllrísx Oníe -· 

2 OLOM Oáno 
OAllrisk Onie --

3 OLOM O áno 
OAllrisk O nie 

4 OLOM. Oáno 
OAllri k O nie 

5 OLOM , O áno 
OAllri k Onie 

6 OLOM O áno 
OAllrisk O nie 

7 OLOM O áno 
DAllrisk O nie 

8 OLOM Dána 
OAllris  O nie 

9 OLOM Dána 
OAllrisk O nie 

( 

10 OLOM Dána 
OAllrisk O nie 

11 OLOM O áno 
OAllrisk O nie 

12 OLOM Dána 
OAllrisk O nie 

A�a.lta P. č. P. č. P. č. P. č. Ročné poistné spolu: 
ri21 a 
(koef.) 

Zvláštne údaje alebo dojednania: 

GJ B. SÚBOR - POISTENIE SÚBORU ZARIADENÍ A POJAZDNÝCH STROJOV 

P. Kód Druh zariadenia Krytie, špecifikácia Poistná suma Spoluúčasf Sadz· Koefi- Ročné poistné 
C. v EUR v EUR ba cient v EUR 5 % min: %o 

1 640 Pojazdné pracovné stroje OLOM 44.000 170 15,4 677,60 lil AII risk
O Prenosná elektronika 

2 Strojné a elektronické zariadenia poistenie sa vzťahuje aj na čl. IV bod 8 
OPP SE 307 

3 

Zvláštne údaje alebo dojednania: Ročné poistné spolu: 677,60 
Komunálne stroje a zariadenia sú poistené na 1. riziko 
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SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO 
A B ROČNÉ POISTNÉ SPOLU 

677,60 EUR 

CROSS PZ 1 č.: PZ 2 č.: PZ 3 č.: Koeficient Koeficient Koeficient ROČNÉ POISTNÉ SPOLU cross selling krátkodobého 
SELLING tJNP (zohľadnené o prirážku alebo zľavu) poistenia 

677,60 EUR 

Lehotné poistné 1. splátka 2. splátka 3. splátka 4. splátka LEHOTNÉ POISTNÉ 
(splátka poistného) je splatné ( splátka poistného) 
v nasledovných termínoch: 

EUR 

1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? lil ÁNO 
lil ÁNO 
lil ÁNO 
lil ÁNO 

O NIE 
·o NIE 
O NIE 
O NIE 

2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti?

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky 
(OPP), Zmluvné dojednania (ZO) (ďalej len „Poistné podmienky"). Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy .. . .  ................................. ................... .............................. ............. 

VPP MP 106 1 ,c OPP SE 307 1 )( ZO PST-2 1 )( 
všeobecná časť lom stroja a elektroniky pojazdné pracovné stroje 

PREHLÁSENIE POISTNÍKA 
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že: 

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej 
zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami 
uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu 
o poistnom produkte (ďalej len „IPIO"); 

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú 
na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré: 
O prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy, 
O pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe usta-

novenia § 7 88 ods.3 zákona č. 4 0/1964 Zb. v znení neskoršícl1 
predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle pois-
ťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho násled-
ného stiahnutia alebo tlače; 

c) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojedná-
vania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s po-
vinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu 
oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch; 

d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a clobrom tecl1-
nickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že 
poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote 

VČadca....dňa:  03.12.2018.
5d22-IRE 

OPP Ž 156 1 )( OPP OV 206 + ZO SZ-2 1 X 1 
združený živel odcudzenie, vandalizmus 

poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú 
funkčné a pravidelne kontrolované. 

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník 
prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje pois-
teného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy 
podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

3. Poisťov11a informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade 
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smer-
nica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 
„Nariadenie") a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník 
prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobnýcl1 
údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň 
berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je 
možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne. 

podpis poistníka: 
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l<ooperativaA. 
VIEN NA I NSURANCE GROUP 

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), v Osobitných poistných podmienkach pre 
poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP ž 156), v Osobitných 
poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre prípad od-
cudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpečenia (ZO SZ-2), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení (ZO PST-2). 

O aké poistenie ide? 
Poistenie je určené na ochranu strojných a elektronických zariadení proti náhlym a nepredvídateľným škodám spôsobených skratom, prepätím, konštrukčnou 
chybou či nepozornosťou obsluhy, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. 

Čo je predmetom poistenia? 

Predmetom poistenia môže byť: 
A. Stroj, elektronika, strojné a elektronické zariadenie, príslušenstvo 

a výbava 
B. Pojazdný pracovný stroj, príslušenstvo a výbava 
C. Prenosná elektronika, príslušenstvo a výbava 

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednať nasledovné 
poistné krytie: 
A. Stroje, elektronika, strojné a elektronické zariadenia:
v Lom stroja a elektroniky 

B. Pojazdné pracovné stroje: 
,, Lom stroja a elektroniky 
v ALL RISK zahŕňa: združený živel, odcudzenie, lom stroja 

C. Prenosná elektronika:
./ Lom stroja a elektroniky 

Kde sa na mňa krytie vzťahuje? 

Čo nie je predmetom poistenia? 

x mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, prenosná 
audiotechnika, tablety, 

x kamery, fotoaparáty, prenosné osobné pokladnice, 
x ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, načúvacie 

prístroje, 
x vozidlá s EČV slúžiace výhradne na dopravu osôb, 
x diely a časti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymieňa-

jú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu, 
x škody na vzhľade, estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú funkč-

nosť zariadenia, 
x škody v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín 

všetkých druhov alebo únavou materiálu, 
x používanie poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore 

s technickými podmienkami alebo normami, 
x straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkčnosti, dostupnosti alebo 

činnosti počítačového systému, programu, softvéru, dát, 
x škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivos-

ťou, 
x prostá krádež. 

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP, 
OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve. 

m Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou. 
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťova-
teľovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti. 

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných 
VPP, OPP, ZD, pripadne v poistnej zmluve. 

./ Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia .

./ Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky alebo EU .

./ Pre pracovné pojazdné stroje s vlastným pohonom alebo pre pracovné stroje pripojené je miestom poistenia územie SR, pokiaľ v poistnej zmluve nie 
je dojednané inak. 
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Aké mám povinnosti? 

Povinnosti pred uzavretím poistenia: 
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie 
rizika, 
predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na 
ochranu majetku; za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniť vstup do poistených objektov. 

Povínnosti počas trvania poistenia: 
oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho 
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní, 
oznámiť zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v čase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 1 O %, ak nebolo v poistnej 
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisťovateľ právo uplatniť podpoistenie, 
oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne, 
aj výšku poistnej sumy, 
riadne sa starať o údržbu poistených vecí, 
používať poistené zariadenie len na účely stanovené výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo techr,ickými podmienkami, 
zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou, ktorá bola na 
obsluhu alebo riadenia poisteného zariadenia zaškolená, 
dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie. 

Povinnosti poisteného, resp. polstnika v prípade poistnej udalosti: 
bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poist-
nej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel, 
vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie násled-
kov poistnej udalosti, ktorá už nastala. 

Upozornenie: Úplný zoznam povinnosti Je uvedený v príslušných VPP, OPP, ZD, prípadne v poistnej zmluve. 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Náklady na poistenie je možné platiť v štvrťročných, polročných alebo ročných splátkach, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej 
zmluve. 
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou. 

Kedy začína a kedy sa končí krytie? 

Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím 
poistnej zmluvy alebo neskôr. 
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok začína dňom v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného. 
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je poistnej zmluve uvedené inak. 

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú: 
uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, 

( 

ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, ľak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné \
zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného, 
ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane. 

lij Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného 
obdobia. 
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú čast' 
poistného zodpovedajúcu dfžke trvania poistenia. 
Pisomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná 
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom 
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dfžke trvania poistenia. 
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l<ooperativaA 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 
štetanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika 

VPP MP 106 
IČO: 00 585 W ,  DIČ: 2020527300, 1( lll'H: SK7020000746 
Spoločnosť je élenorn skupiny pre DPH. 

VIENNA INSURANCE GROUP RegistrMra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sa, viol.ka č. 79/8 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MAJETKU 
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Zmluvné poistenie majetku, ktoré uzaviera KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group (ďalej len
,,KOOPERATIVA"), upravujú príslušné ustanovenia Občian-
skeho zakonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie majetku č. 106 (ďalej len ,,VPP MP 106"), prí-
slušné osobitné poistné podmienky (ďalej len „OPP"),
príslušné zmluvné dojednania a poistna zmluva.

2. Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

ČLÁNOK II 
Predmet poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na hnuteľný alebo nehnuteľný maje-
tok, bližšie určený a špecifikovaný v poistnej zmluve alebo
jej prílohach, ktorý nie je vylúčený v týchto VPPM 106
alebo v príslušných OPP.

2. Poistiť je možné veci, ktoré fyzicka alebo pravnicka osoba:
a) má vo vlastníctve alebo v správe,
b) opravnene ma u seba,
c) užíva na základe písomnej dohody, ak je podľa nej 

povinná užívanú vec opraviť, zaobstarať vec novú
alebo poskytnúť peňažnú náhradu, ak bude vec po-
škodená, zničená, odcudzena alebo stratená,

d) prevzala pri poskytovaní služby na zaklade platnej
zmluvy (cudzie veci prevzaté).

3. Veci podľa bodu 2 sú predmetom poistenia, len ak: 
a) boli odovzdané do riadneho užívania na základe napr. 

kolaudačného rozhodnutia alebo na základe úspeš-
ného absolvovania preberacích testov,

b) v čase uzatvorenia poistenia, ako aj čase vzniku poist-
nej udalosti vyhovujú príslušným bezpečnostným
a technickým normám, sú v prevádzkyschopnom
stave, riadne udržiavané,

c) ich poistený riadne využíva na mieste poistenia na
účely, pre ktoré sú dané predmety určené.

Ustanovenia podľa písmena a), b), c) sa nevzťahujú na 
predmety poistenia počas doby vykonávania stavebno-
montážnej činnosti na týchto predmetoch (napr.: počas 
výstavby, rekonštrukcie, prestavby, prístavby alebo nad-
stavby). 

4. Poistiť je možné vec jednotlivo určenú, výber alebo súbor
vecí. Určené veci, výber vecí alebo súbor vecí, na ktoré sa
poistenie vzťahuje, sú vymedzené v poistnej zmluve (ďalej 
Jen „poistené veci").

5. Ak bolo dojednané poistenie súboru vecí, vzťahuje sa
poistenie aj na veci, ktoré sa stali súčasťou poisteného
súboru až po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré v prie-
behu trvania poistenia prestali byť súčasťou súboru,
prestávajú byť poistené okamihom svojho vyradenia zo
súboru.

6. Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve predmety ako:
a) budovy, stavby, haly a ich súčasti,
b) výrobné a prevádzkovo-obchodné zariadenia, t.j. hnu-

teľný hmotný majetok, ktorý poistený používa na za-
bezpečenie plynulého chodu svojej prevádzky (napr.
výpočtová a kancelárska technika, stroje, prístroje
a zariadenia, inventár, dopravné prostriedky bez EČV),

c) zásoby, t.j. skladovaný materiál, suroviny, palivo ur-
čené na výrobu, nedokončená výroba - polotovary
vlastnej výroby (okrem nedokončenej stavebnej vý-
roby), hotové výrobky a tovar, s ktorým poistený ob-
choduje. Za zásoby sa nepovažujú predmety poiste-
nia uvedené v bode 7, 

d) sklo, ktorého poistením je kryté nepredvídané a náhle
poškodenie, ktoré obmedzuje, alebo vylučuje jeho
funkčnosť, t.j. lom skla. Za rozbitie skla sa považuje
každá náhodná udalosť, ktorá nie je vo VPPM 106, 
OPP alebo v poistnej zmluve vylúčená,

e) stavebné úpravy, súčasti stavby, čiže prvky, ktoré
upravujú priestory na chod prevádzky, ako napr.
priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby
a pod. Poistenie takýchto predmetov sa dojednáva
v tých prípadoch, ak poistený nie je vlastníkom, ale
nájomníkom budovy, resp. časti budovy.

7. Ak je v zmluve výslovne dojednané, poistenie sa vzťahuje
aj na: 
a) peniaze,
b) cenné veci,
c) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné po-

dobné dokumenty, cenné papiere, 
d) ceniny,
e) veci zvláštnej hodnoty,
1) písomnosti, plány, obchodné knihy a podobnú doku-

mentáciu, kartotéky, výkresy, nosiče,
g) vzorky, názorné modely, prototypy a predmety na vý-

stavy.



Na veci uvedené v tomto odseku pod písm. a) až g) sa  g) poškodenie, zničenie, stratu, deformáciu, vymazanie,
poistenie vzťahuje za predpokladu, že sú uložené v súlade zmenu, skreslenie alebo inú škodu na elektronických
so Zmluvnými dojednaniami pre poistenie veci pre prípad dátach z akejkoľvek príčiny (napr. v dôsledku počíta-
odcudzenia alebo vandalizmu - spôsoby zabezpečenia. čového vírusu, počítačového podvodu, počítačovej

kriminality), 
8. Všetky ustanovenia tohto článku môžu byť upravené, dopi- h) v dôsledku straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkč-

nené alebo pozmenené poistnou zmluvou. ností, dostupnosti alebo činnosti počítačového sys-
tému, programu, softvéru,

i) škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným
ČLÁNOK III konaním alebo vedomou nedbanlivosťou poistníka,

Poistné riziká resp. poisteného, jeho zástupcov či splnomocnencov,
ako aj osoby poistníkovi, resp. poistenému blízkej 

Poistenie je možné dojednať pre poškodenie, zničenie, odcu- alebo konajúcej na ich pokyn, 
dzenie alebo stratu poistených vecí jednotlivými rizikami, resp. j) čisté finančné škody, 
skupinami rizík uvedenými v príslušných OPP. Poistenie sa k) penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania, akékoľ-
vzťahuje len na jednotlivé riziká, resp. skupiny rizík, ktorých vek iné sankcie, záruky/garancie (napr. finančného
poistenie je dojednané v poistnej zmluve. plnenia, vykonánia alebo výrobné, produktové zá-

ruky), úvery, 
1) škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou

ČLÁNOK IV (bez prekonania prekážky),
Výluky z poistenia m) škody spôsobené pohybmi pôdy spôsobených čin-

nosľou človeka (napr. sadaním, vibráciami), ( 
1. Poistenie sa  nevzťahuje na: n) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, 

a) škody vzniknuté následkom vojnových udalostí (bez teplotných, mechanických a elektrických vplyvov, 
ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená, alebo nie), invá- o) v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usade-
zie, aktu zahraničného nepriateľstva, občianskej vojny, nín všetkých druhov alebo únavou materiálu, 
následkom zásahu vojenskej či inej ozbrojenej moci, p) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebova-
zabavenia, rekvirácie pre vojenské účely alebo činov ním alebo starnutím, predčasným opotrebovaním,
osôb jednajúcich zákerne alebo v mene alebo v spo-
jení s nejakou politickou organizáciou, vzbury, občian- 2. Poistením nie je krytá majetková ujma, ktorá nastala
ske nepokoje, rebélie, povstania, revolúcie alebo v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných alebo 
iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, vý- podnikateľských rizík. 
luky z práce, 

b) škody vzniknuté následkom teroristických akcií (t.j. 3. Pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané,
násilných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábo- poistenie sa nevzťahuje na: 
žensky motivovaných konaní, alebo iných podobných a) živé zvieratá, mikroorganizmy, 
pohnútok), b) pozemky, rastliny a porasty,

c) škody vzniknuté následkom pôsobenia jadrovej ener- c) pôdu, polia, vodstvo, lesy, 
gie, t.j. škody vzniknuté: d) vzorky, názorné modely, prototypy, 
ca) z ionizujúceho žiarenia alebo kontamináciou e) škody vzniknuté pri ťažbe surovín v podzemných ba-

( rádioaktivitou z jadrového paliva alebo jadrového niach, 
odpadu alebo zo spaľovania jadrového paliva, t) motorové a prípojné vozidlá s prideleným EČV alebo

cb) z rádioaktívnych, toxických alebo inak riskant- registračnou značkou, s výnimkou pracovných strojov
ných alebo kontaminujúcich vlastností nukleár- s vlastným pohonom a prípojných pracovných strojov
neho zariadenia, reaktoru alebo nukleárnej mon- bez EČV, 
táže alebo nukleárneho komponentu, g) koľajové vozidlá, lode, lietadlá, prípadné iné predmety

cc) z pôsobenia zbrane využívajúcej atómové alebo schopné pohybu v atmosfére,
nukleárne štiepenie, syntézu alebo inú podobnu h) verejné pozemné komunikácie (vrátane podjazdov,
reakciu, rádioaktívne sily alebo materiály, nadjazdov, podchodov, nadchodov, mostov, tunelov), 

d) škody vzniknuté ťažbou, výrobou, spracovaním azbes- priehrady a stavby povodňovej ochrany, železničná
tu alebo škody vzniknuté v akejkoľvek ďalšej priamej intraštruktúra, iné civilné inžinierske stavby,
alebo nepriamej súvislosti s azbestom, i) verejné rozvodové a distribučné siete vody, plynu, 

e) škody spôsobené znečistením, zamorením, kontami- tepla elektriny (líniové stavby),
háciou vrátane presakovania, j) bankové riziká BBB,

f) škody spôsobené akýmkoľvek rozhodnutím štátneho k) kontingentné poistenie (napr. filmová produkcia, kon-
orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo súdnym certy),
rozhodnutím (alebo inými úradnými opatreniami), 1) majetok na otvorenom priestranstve (napr. lanovky, 
uskutočnenými na iné účely než na obmedzenie poist- otvorené, resp. nezakryté sklady, parkoviská a pre-
nej udalosti, dajné priestory), 
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( 

( 

m) poistenie prevádzky v dôsledku infekčných chorôb a/ 
alebo akejkoľvej formy nákazy, a to ani v prípade, že 
sú súčasťou súboru vecí uvedených v článku II. 

ČLÁNOK V 
Územná platnosť poistenia, miesto poistenia 

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na
území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

2. Miestom poistenia je budova, priestory alebo pozemok
vymedzený v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym 
územím s číslom parcely. Ak je v poistnej zmluve dojedna-
ných viac miest poistenia, vzťahuje sa poistenie na všetky 
tieto miesta poistenia. 

3. Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vznik-
nú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto 
poistenia (adresa rizika). 

ČLÁNOK Vl 
Začiatok, zmeny, doba trvania a zánik poistenia 

1. Poistná doba, t.j. časový úsek od začiatku do konca trva-
nia poistenia, je určená v poistnej zmluve. Časť poistnej 
doby dohodnutej v poistnej zmluve, za ktorú sa platí po-
istné, je poistné obdobie. Poistným obdobím je jeden rok, 
za ktorý sa považuje 365, resp. 366 po sebe nasledujú-
cich kalendárnych dni. Pri krátkodobých poisteniach 
(poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba 
a poistné obdobie totožné. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve uvedené inak. 

3. Povinnosť KOOPERATIVY nahradiť škodu a jej právo na
poistné (začiatok poistenia) vznikne nultou hodinou prvé-
ho dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak 
nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím poist-
nej zmluvy alebo neskôr. 

4. KOOPERATIVA má právo v súvislosti so zmenami pod-
mienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného
upraviť výšku poistného k výročnému dátumu poistnej
zmluvy. Ak poistený nebude so zvýšením poistného sú-
hlasiť, môže poistenie vypovedať odchylne od ustanovenia
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka do jedného me-
siaca od doručenia oznámenia KOOPERATIVY o zvýšení
poistného. Poistenie zanikne dňom, kedy bola
KOOPERATIVE preukázateľne doručená písomná výpo-
veď zo strany poisteného.

5. Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku 

koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť 
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týžd-
ňov pred koncom poistného obdobia,
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c) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy;
výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nul-
tou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia vý-
povede druhej zmluvnej strane, uplynutím výpovednej
lehoty poistenie zanikne, pričom KOOPERATIVA má
právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu
dÍžke trvania poistenia,

d) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,

e) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zapla-
tené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
KOOPERATIVY na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa
musí obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne
v prípade jeho nezaplatenia. To isté platí, ak bola za-
platená len časť poistného. Výzva sa považuje za do-
ručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo
dňom, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoru-
čenú,

f) výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného
mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia
alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je 
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne,

g) ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zru-
šením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom
poisteného,

h) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
i) na základe písomnej dohody KOOPERATIVY a poiste-

ného, resp. poistníka.

6. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene spôsobu
alebo druhu podnikateľskej činnosti, ktorá má za následok
zmenu poisteného rizika, je poistený, resp. poistník po-
vinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto skutoč-
nosti písomne informovať KOOPERATIVU. V prípade zvý-
šenia poistného rizika je KOOPERATIVA oprávnená dňom
nasledujúcim po dni prijatia písomnej informácie o zvýšení
poistného rizika účtovať zvýšené poistné, alebo do jed-
ného mesiaca odo dňa, keď sa o zmene dozvedela, pois-
tenie vypovedať. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne.

7. V prípade vzniku poistnej udalosti je KOOPERATIVA po-
istnú zmluvu oprávnená vypovedať odo dňa poskytnutia
poistného plnenia. Výpovedná lehota je 30 dní a začína
plynúť odo dňa doručenia výpovede poistenému, resp.
poistníkovi na poslednú známu korešpondenčnú adresu.

8. Poistenie môže zaniknúť aj zmenou osoby vlastníka hnu-
teľnej alebo nehnuteľnej veci. Poistenie zanikne aj zme-
nou správy veci alebo užívania veci.

9. Pri poistení veci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlast-
níctve manželov, ktoré zaniklo smrťou alebo vyhlásením za
mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu
o poistení veci, patriacej do bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov, vstúpi do poistenia na jeho miesto ten



z manželov, ktorý je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastní-
kom poistenej veci. To isté platí aj o poistenom súbore 
vecí. 

1 O. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov inak, 
ako je uvedené v bode 9, poistenie zanikne uplynutím 
poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné. 

11. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväz-
nými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto
článku dotknuté.

ČLÁNOK VII 
Poistná hodnota, poistná suma 

1. Pri uzatvaraní poistenia je poistnou hodnotou veci jej hod-
nota v čase dojednania poistenia. Poistná hodnota veci je
hodnota rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.

2. Poistna hodnota môže byľ stanovená ako: 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

a) nova hodnota, za ktorú je možné rovnakú alebo po-
rovnateľnú vec, slúžiacu na rovnaký účel, rovnakého
alebo porovnateľného charakteru, typu, značky, para-
metrov, atď., znovunadobudnúť v danom čase a na
danom mieste (poistenie na novú hodnotu),

b) časová hodnota, ktorou je nová hodnota veci znížená
o sumu, zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo
iného znehodnotenia (poistenie na časovú hodnotu),

c) iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve (poistenie
na inú hodnotu).

Poistná hodnota za.sob je suma, ktorá zodpovedá nákla-
dom na zakúpenie alebo výrobu zásob rovnakého druhu 
a kvality v danom čase a na danom mieste, pričom rozho-
dujúcou je vždy nižšia suma. 

Poistenie cudzích vecí prevzatých pri poskytovaní služby, 
alebo ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o sklado-
vaní, uložení, úschove veci alebo zmluvy o vykonaní opráv 
alebo iných prácach a výkonoch, sa dojednáva na časovú 
hodnotu. 

Celková poistná suma pre poistenie súboru alebo výberu 
vecí uvedená v poistnej zmluve je súčtom poistných súm 
jednotlivých vecí, ktoré tvoria poistený súbor alebo výber. 
Poistná suma jednotlivej poistenej veci je hornou hranicou 
poistného plnenia za jednu poistnú udalosť pre túto vec. 

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je hornou hraní-
cou poistného plnenia poisťovateľa. 

Za stanovenie poistnej sumy je zodpovedný poistník, resp. 
poistený. 

ČLÁNOK VIII 
Poistné 

Poistné je zmluvná cena za poskytovanú poistnú ochranu 
a jeho výška musí byt' uvedená v poistnej zmluve. 
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2. Poistné sa určí podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohod-
notenia rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo
poistnej sumy.

3. Ak zistí ktorákoľvek zo zmluvných strán, že poistna suma
prekračuje poistnú hodnotu, má právo na zníženie poist-
nej sumy i poistného.

4. Ak nastane poistna udalosť v čase, kedy je poistník, resp.
poistený v omeškaní s platením poistného, vzniká
·KOOPERATIVE právo odpočítať sumu zodpovedajúcu dlž-
nému poistnému z poistného plnenia.

5. Ak bolo poistenie dojednané na viac rokov a z toho
dôvodu bola poskytnutá zľava z poistného (dobová zľava), 
avšak z podnetu poistníka resp. poisteného dôjde k zruše-
niu poistenia pred uplynutím dojednanej doby poistenia,
môže si KOOPERATIVA uplatňovať vrátenie poskytnutej
dobovej zľavy. 

ČLÁNOK IX 
Povinnosti poistníka, resp. poisteného 

1. Okrem všetkých povinností stanovených právnymi pred-
pismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je
poistník, resp. poistený povinný:
a) umožniť KOOPERATIVE alebo ňou povereným oso-

bám posúdiť rozsah poistného rizika, predložiť k nahli-
adnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú 
podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť
zariadení slúžiacich na ochranu majetku; za účelom
posúdenia rozsahu poistného rizika je povinný umož-
niť KOOPERATIVE alebo ňou poverenej osobe vstup
do poistených objektov; ďalej je povinný umožniť
KOOPERATIVE overenie správnosti výpočtu poist-
ného,

b) odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky
KOOPERATIVY, ktoré sa týkajú dojednávaného pois-
tenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy
a ohodnotenie rizika, 

c) oznámiť bez zbytočného odkladu KOOPERATIVE
všetky zmeny poistenia (§ 793 bod 1 Občianskeho
zákonníka), najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo
zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh
a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane ne-
zavisle od jeho vôle alebo konaní,

d) oznámiť KOOPERATIVE zmenu poistnej hodnoty pois-
tenej veci alebo súboru, ak došlo v čase trvania pois-
tenia k jej zvýšeniu o viac ako 1 O %, ak nebolo v poist-
nej zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povin-
nosti má KOOPERATIVA právo uplatniť podpoistenie
v zmysle čl. XIV týchto VPPM 106, 

e) oznámiť KOOPERATIVE, že ten istý predmet poistenia
poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému ri-
ziku; zároveň je povinný oznámiť KOOPERATIVE
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy, 

f) riadne sa starať o údržbu poistených vecí,

( 



g) dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať pri-
merané opatrenia na jej odvrátenie.

2. Ak nastane poistná udalosť, je poislený, resp. poistník
okrem všetkých povinností stanovených právnymi pred-
pismi lvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky
v zákonných ako aj podzákonných právnych normách
ďalej povinný:
a) bezodkladne KOOPERATIVE oznámiť na Centrálny

dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkolvek po-
istnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od 
vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do
3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

b) vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu,
aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať pri-
merané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej
udalosti, ktorá už nastala a podľa možnosti si k tomu
vyžiadať pokyny KOOPERATIVY a postupovať v sú-
lade s nimi,

c) nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez sú-
hlasu KOOPERATIVY. To neplatí, ak bolo potrebné

( z dôvodov bezpečnostných, hygienických, ekologic-
kých alebo iných závažných dôvodov s opravou ma-
jetku alebo odstránením jeho zvyškov začať skôr.
V !ýchto prípadoch je poistník, resp. poistený povinný
zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine
poškodenia, napr. vyšetrovaním políciou alebo inými
vyšetrovacími orgánmi, fotografickým alebo filmovým
záznamom,

d) poskytnúť KOOPERATIVE dôkaz o vzniku poistnej
udalosti a o rozsahu a príčine jej následkov a predložiť
potrebné doklady, ktoré si KOOPERATIVA vyžiada
(napr. doklady preukazujúce vlastníctvo alebo opráv-
nenú držbu poistenej veci, účtovné doklady), najmä
však v prípade, že ide o právnickú osobu alebo ty-
zickú osobu - podnikateľa, viesť účtovnú evidenciu
poistených vecí uvedených v zmluve a túto evidenciu
uložiť tak, aby v prípade vzniku poistnej udalosti ne-
mohla byť zničená, poškodená, odcudzená alebo

( 
stratená spoločne s poistenými vecami,

e) umožniť KOOPERATIVE vyhotoviť kópie dokladov,
ktoré predložil pre zistenie okolností rozhodujúcich
pre posúdenie nároku na plnenie a jeho výšku, ako aj 
umožniť vyšetrenie, ktoré je na to potrebné,

f) oznámiť bez zbyločného odkladu polícií vznik poistnej
udalosti, ak má v súvislosti s ňou dôvodné podozre-
nie, že došlo k trestnému činu a umožniť KOOPERA-
TIVE prístup k vyšetrovaciemu spisu polície; zároveň
je povinný oznámiť polícii každú krádež alebo lúpež,

g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spô-
sobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva
a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči
tomu, kto za škodu zodpovedá,

h) v prípade zničenia alebo straty vkladných alebo šeko-
vých knižiek, platobných kariet a iných podobných
dokumentov, cenných papierov a cenín neodkladne
začať umorovanie či iné podobné konanie,

i) bez zbytočného odkladu oznámiť KOOPERATIVE, že
sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa po-
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istná udalosť týka; poistený, resp. poistník je povinný 
vrátiť KOOPERATIVE jej plnenie po odpočítaní prime-
raných nákladov na opravu tejto veci, ak sú potrebné 
na odstránenie vád, ktoré vznikli v čase, keď bol zba-
vený možnosti s vecou zaobchádzať, najmenej však 
to, čo by obdržal pri predaji tejto veci realizovanom 
v súčinnosti s KOOPERATIVOU, 

j) dodržiavať technické normy, ustanovenia VPPM 106, 
príslušných OPP a poistnej zmluvy,

k) preukázať hodnotu poistnou udalosťou poškodených
alebo zničených vecí (napr. obstarávacie doklady, pri
cennostiach znalecký posudok).

3. Ďalšie povinnosti poistníka, resp. poisteného vyplývajúce
z jednotlivých druhov poistenia môžu byť bližšie upravené
v OPP a poistnej zmluve.

4. Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť uve-
denú v bode 1, písm. a) - c) tohto článku, je KOOPERA-
TIVA oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.

5. Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť uve-
denú v bode 1, písm. f), g), a v bode 2, písm. b) tohto
článku, je KOOPERATIVA oprávnená poistné plnenie pri-
merane znížiť.

6. Ak poistený, resp. poistník sťaží KOOPERATIVE vyšetrenie
škodovej udalosti porušením niektorej povinnosti uvede-
nej v bode 2 písm. a), f), g), aj) tohto článku, je KOOPERA-
TIVA oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.

7. Ak poislený, resp. poistník porušil súčasne viac ako jednu
z povinností uvedených v bode 1 a 2 tohto článku, ktoré
môžu mať za následok zníženie plnenia v zmysle bodov 3
až 5 tohto článku, je KOOPERATIVA oprávnená primerane
znížiť poistné plnenie.

8. Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú z povinností
uvedených v bode 2 písm. c), d), a e) tohto článku, je 
KOOPERATIVA oprávnená poistné plnenie neposkytnúť.

9. Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností v bode 1
a 2 tohto článku vznikne KOOPERATIVE škoda alebo
KOOPERATIVA vynaloží dodatočne vynaložené náklady
(napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu
proti osobe, ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik
takej škody alebo dodatočne vynaložených nákladov.

ČLÁNOK X 
Povinnosti KOOPERATIVY 

Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi je KOOPERATIVA povinná: 
a) oznámiť poistníkovi, resp. poistenému poistné podmienky

týkajúce sa dojednávaného poistenia,
b) umožniť poistníkovi, resp. poistenému nahliadnuť do spi-

sových materiálov týkajúcich sa jeho poistnej udalosti
a umožniť mu zabezpečiť si kópiu v stanovenom a vopred



dohodnutom termíne, poskytne KOOPERATIVA plnenie vo výške vyčíslenej vrá-
c) vrátiť poistníkovi, resp. poistenému doklady, ktoré si vy- tane DPH, avšak len za podmienky, že DPH je zahrnutá 

žiada a ktoré nie sú nutnou.súčasťou spisu, v Pjistnej sume poistenej veci uvedenej v poistnej zmluve. 
d) poskytnúť poistníkovi, resp. poistenému potrebnú pomoc

na uplatnenie jeho práv z poistenia, 6. Poistné plnenie pri poistení na novú hodnotu:
e) vykonať vyšetrenie poistnej udalosti bez zbytočného od- a) Ak bola poistená vec zničená, odcudzená alebo sira-

kladu; ak sa vyšetrenie nemôže skončiť do 30 dní odo tená, vzniká poistenému právo, aby mu KOOPERA-
dňa, kedy sa KOOPERATIVA o poistnej udalosti dozve- TIVA vyplatila sumu zodpovedajúcu primeraným ná-
dela, je KOOPERATIVA povinná poskytnúť poistníkovi, kladom v čase vzniku poistnej udalosti potrebným na 
resp. poistenému na písomnú žiadosť primeraný predda- znovunadobudnutie veci rovnakého alebo porovnateľ-
vok na výplatu poistného plnenia, ak je nesporné, že došlo ného typu, druhu, kvality a parametrov, alebo nákla-
k poistnej udalosti, z ktorej bude plnené, dom, ktoré je potrebné vynaložiť na výrobu veci rovna-

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie kého alebo porovnateľného typu, druhu, kvality a pa-
pri dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poist- rametrov (pričom platí nižšia zo súm), zníženú o cenu
ných udalostí; informáciu môže poskytnúť len so súhla- prípadných použiteľných zvyškov.
som poistníka, resp. poisteného, alebo pokiaľ tak ustano- b) Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému
vuje zákon. právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpo-

vedajúcu primeraným nákladom v čase vzniku poist-
nej udalosti potrebným na opravu veci, zníženú o cenu

ČLÁNOK XI prípadných použiteľných zvyškov nahradzovaných
Plnenie KOOPERATIVY častí poškodenej veci.

c) Plnenie podľa písm. b) tohto bodu č. 6 nesmie prevý- ( 
1. Pre bližšie vymedzenie poistnej udalosti, s ktorou je spo- šiť hodnotu vypočítanú podľa písm. a) tohto bodu č. 6. 

jený vznik povinnosti KOOPERATIVY plniť a pre bližšie vy-
medzenie skutočností, za ktorých táto povinnosť nevzniká, 7. Poistné plnenie pri poistení na časovú hodnotu:
ako aj pre stanovenie rozsahu poistného plnenia, platia a) Ak bola poistená vec zničená, odcudzená alebo sira-
ustanovenia OPP pre príslušný druh poistenia. tená, vzniká poistenému právo, aby mu KOOPERA-

TIVA vyplatila časovú hodnotu veci v čase bez-
2. KOOPERATIVA poskytuje plnenie v tuzemskej mene, ak prostredne pred vznikom poistnej udalosti - t.j. sumu

nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pre prepočet zodpovedajúcu primeraným nákladom v čase vzniku
cudzej meny sa použije oficiálne vyhlásený kurz Európ- poistnej udalosti potrebným na znovunadobudnutie
skou centrálnou bankou ku dňu vzniku poistnej udalosti. veci rovnakého alebo porovnateľného typu, druhu,

kvality a parametrov, alebo nákladom, ktoré je po-
3. Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je hornou hraní- trebné vynaložiť na výrobu veci rovnakého alebo po-

cou poistného plnenia za jednu poistnú udalosť. Ak príde rovnateľného typu, druhu, kvality a parametrov (pri-
poistnou udalosťou k poškodeniu alebo zničeniu: čom platí nižšia zo súm), zníženú o sumu zodpoveda-
a) poistenej časti budovy vo výlučnom vlastníctve poiste- júcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia

ného, poskytne KOOPERATIVA poistné plnenie do z doby pred poistnou udalosťou. Od takto vypočíta-
výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve, ného plnenia sa odpočíta cena prípadných použiteľ-

b) poistených spoločných častí alebo spoločných zaria- ných zvyškov. ldení budovy v spoluvlastníctve poisteného, poisťova- b) Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému 
teľ poskytne poistné plnenie znížené v rovnakom po- právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpo-
mere, ako je spoluvlastnícky podiel poisteného na vedajúcu primeraným nákladom na opravu veci, ktoré 
budove. sú v čase vzniku poistnej udalosti obvyklé, zníženú 

o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo
4. KOOPERATIVA môže v odôvodnených prípadoch rozhod- iného znehodnotenia nahradzovaných častí z doby

núť o poskytnutí naturálneho plnenia opravou alebo výme- pred poistnou udalosťou. Takto stanovené plnenie
nou veci. Pokiaľ KOOPERATIVA rozhodla o tom, že po- nesmie presiahnuť časovú hodnotu veci v čase bez-
skytne naturálne plnenie, a poistený, resp. poistník na- prostredne pred vznikom poistnej udalosti. Od vypočí-
priek tomu vec opravil alebo vymenil iným spôsobom, je taného plnenia sa odpočíta cena prípadných použiteľ-
KOOPERATIVA povinná plniť len vo výške, ktorú by plnila, ných zvyškov nahradzovaných častí.
keby poistený, resp. poistník postupoval podľa jej poky- c) Plnenie podľa písm. b) tohto bodu č. 7 nesmie prevý-
nov. šiť hodnotu vypočítanú podľa písm. a) tohto bodu č. 7. 

5. Ak má poistený, resp. poškodený subjekt pri oprave alebo 8. KOOPERATIVA poskytne poistné plnenie v novej hodnote
náhrade súvisiacej s poistnou udalosťou nárok na odpo- len vtedy, ak je to v poistnej zmluve dojednané a poistná
čet dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), poskytne suma bola stanovená ako nová hodnota.
KOOPERATIVA plnenie vo výške vyčíslenej bez DPH. V prí-
pade, keď poistený, resp. poškodený tento nárok nemá, 
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9. Ak bola poškodená, zničená, odcudzená alebo stratená 
poistená vec, pre ktorú bolo dojednané poistenie na novú 
hodnotu a jej opotrebenie alebo iné znehodnotenie s pri-
hliadnutím na prípadné zhodnotenie presiahlo v čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti 70 %, vy-
platí KOOPERATIVA plnenie v zmysle bodu 6 tohto článku 
maximálne do výšky časovej hodnoty (definovanej v bode 
7 tohto článku) poistenej veci v čase bezprostredne pred 
vznikom poistnej udalosti. 

1 O. V prípade, že opotrebenie alebo iné znehodnotenie pois-
tenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej 
udalosti presiahlo 70 %, KOOPERATIVA poskytne poistné 
plnenie minimálne vo výške 30 % z poistnej sumy, resp. 
poistnej hodnoty (platí nižšia zo súm) poistenej veci, zní-
žené o hodnotu použiteľných zvyškov. 

11. Ak bola zničená nehnuteľná vec, pre ktorú bolo dojed-
nané poistenie na novú hodnotu, vyplatí KOOPERATIVA
plnenie vo výške časovej hodnoty, ktorú mala nehnuteľná
vec v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti,
zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov. Rozdiel medzi
takto vyplateným plnením a novou hodnotou v čase vzniku
poistnej udalosti je KOOPERATIVA povinná vyplatiť len v
tom prípade, že poistený, resp. poistník do dvoch rokov od 
poistnej udalosti preukáže, že nehnuteľnú vec opravil
alebo znovuzriadil, alebo že tak činí. Ustanovenie bodu 10 
nie je týmto bodom 11 dotknuté.

12. Ak došlo k poškodeniu poistených zásob, vyplatí
KOOPERATIVA sumu potrebnú v čase vzniku poistnej
udalosti na ich opravu alebo úpravu, zníženú o cenu
prípadných použiteľných zvyškov.

13. Ak došlo k zničeniu, odcudzeniu alebo strate poistených
zásob, vyplatí KOOPERATIVA sumu zodpovedajúcu nákla-
dom na ich nové vyrobenie alebo znovuobstaranie (pri-
čom platí nižšia zo súm), ktoré by poistený vynaložil v čase
vzniku poistnej udalosti. Od vypočítaného plnenia sa od-
počíta cena prípadných použiteľných zvyškov.

14. Ak došlo k poškodeniu poistených cenných vecí, vyplatí
KOOPERATIVA sumu potrebnú na ich opravu alebo úpra-
vu v čase vzniku poistnej udalosti, zníženú o cenu prí-
padných použiteľných zvyškov.

15. Ak došlo k zničeniu, odcudzeniu alebo strate cenných
vecí, vyplatí KOOPERATIVA sumu zodpovedajúcu nákla-
dom na ich nové vyrobenie alebo znovuobstaranie (pri-
čom platí nižšia zo súm), ktoré by poistený vynaložil v čase
vzniku poistnej udalosti. Od vypočítaného plnenia sa od-
počíta cena prípadných použiteľných zvyškov.

16. Plnenie KOOPERATIVY podľa bodu 12 až 15 tohto článku
neprevýši sumu, ktorú by poistený obdržal pri predaji
zásob alebo cenných vecí v čase bezprostredne pred
vznikom poistnej udalosti.
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17. Ak došlo k ukradnutiu peňazí, vzniká právo na plnenie len 
vtedy, ak boli ukradnuté z uzamknutej schránky v uza-
mknutej miestnosti a zabezpečené podľa Zmluvných do-
jednaní - spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu ZO SZ
a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve.

18. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených vkladných a šekových knižiek, platobných ka-
riet a iných podobných dokumentov a cenných papierov,
vyplatí poisťovňa sumu vynaloženú na ich umorenie. Ak
boli uvedené veci zneužité, vyplatí KOOPERATIVA sumu, o
ktorú sa majetok poisteného týmto zneužitím zmenšil. KO-
OPERATIVA však nehradí ušlé úroky a ostatné ušlé vý-
nosy. 

19. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených cenín, vyplatí KOOPERATIVA sumu zodpove-
dajúcu primeraným nákladom na ich znovuobstaranie,
najviac však sumu, ktorú by poistený obdržal pri ich pre-
daji v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

20. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených písomností, vyplatí KOOPERATIVA sumu zod-
povedajúcu primeraným nákladom na ich opravu alebo
znovuzriadenie, ak ich poistený vynaložil. Od tejto sumy sa
odpočíta hodnota prípadných použiteľných zvyškov. Po-
kiaľ poistený vyššie uvedené náklady nevynaložil, vyplatí
KOOPERATIVA sumu zodpovedajúcu hodnote materiálu.

21. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
vecí zvláštnej hodnoty, vyplatí KOOPERATJVA sumu, zod-
povedajúcu nákladom na ich uvedenie do pôvodného
stavu. Ak to nie je možné, vyplatí KOOPERATIVA dojed-
nanú poistnú sumu zníženú o hodnotu prípadných použi-
teľných zvyškov.

22. Ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu budov alebo sta-
vieb, nebude sa brať do úvahy prípadná strata ich umelec-
kej alebo historickej hodnoty.

23. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu alebo ku strate poiste-
ných vecí tvoriacich celok (napr. súbor, zbierka), nebude
sa brať do úvahy znehodnotenie celku, ale iba poškode-
nie, zničenie alebo strata jednotlivých poistených vecí.

24. Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostá-
vajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota sa odpočí-
tava od poistného plnenia.

25. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetre-
nia nutného na zistenie rozsahu povinnosti KOOPERA-
TIVY plniť. 

26. Ak sa KOOPERATIVA dozvie až po poistnej udalosti, že jej 
príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé, nepravdivé
alebo neúplné odpovede nemohla zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá bola pre uzavretie zmluvy podstatná, je 
oprávnená poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť.
Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku pois-
tenie zanikne.



27. Ak vznikla poistná udalosť na veci poistenej na inú hod- ČLÁNOK XIV 
notu, bude sa poistné plnenie riadiť príslušnými ustanove- Podpoistenie 
niami poistnej zmluvy.

1. Ak je v dobe poistnej udalosti poistná suma poistenej veci

ČLÁNOK XII 
nižšia ako jej poistná hodnota, upraví KOOPERATIVA
výšku poistného plnenia, na ktoré vznikol nárok podľa

Poistenie na prvé riziko všetkých podmienok poistnej zmluvy pred odpočítaním
spoluúčasti, pomerom poistnej sumy k poistnej hodnote.

1. Pri poistení na prvé riziko sa po dohode oboch zmluvných
strán dojednáva poistná suma nižšia, ako je poistná hod- 2. Ustanovenie bodu 1 tohto článku KOOPERATIVA uplatní
nota poisťovanej veci alebo súboru vecí. Tento spôsob aj v prípade, že pôjde o zvláštne prípady plnenia.
poistenia musí byť výslovne uvedený v poistnej zmluve.

3. l.;stanovenie bodu 1 tohto článku sa neaplikuje pri pois-
2. Dojednaná poistná suma v poistení na prvé riziko je hor- lení na prvé riziko v zmysle článku XII. 

nou hranicou plnenia poisťovne za jednu a všetky poistné
udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.

ČLÁNOK XV 

ČLÁNOK XIII 
Zvláštne prípady plnenia 

Spoluúčasť 1. Ak urobil poistený, resp. poistník opatrenia, ktoré mohol
vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za nutné na

1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spo- odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti (
luúčasťou. KOOPERATIVA odpočíta výšku spoluúčasti od alebo na zmiernenie následkov poistnej udalosti, KOOPE-
celkovej výšky poistného plnenia, na ktoré vznikol nárok RATIVA nahradí náklady, ktoré poistený, resp. poistník na
podľa všetkých podmienok poistnej zmluvy bez zohľadne- takéto opatrenia vynaložil, ak boli úmerné hodnote poiste-
nia spoluúčasti. Ak celková výška poistného plnenia ne- nej veci alebo sume, ktorú by bola KOOPERATIVA po-
presahuje dojednanú spoluúčasť, KOOPERATIVA poistné vinná plniť, ale len s jej predchádzajúcim písomným súhla-
plnenie neposkytne. som. Súhlas KOOPERATIVY nie je vyžadovaný v prípade,

kedy poistený, resp. poistník musel konať okamžite
2. Ak sa to v poistnej zmluve dojedná, je možné použiť inte- a nemal dostatok času na vyžiadanie tohto súhlasu. Súčet

grálnu spoluúčasť (tzv. franšízu). V takomto prípade platí, pinenia z poistnej udalosti a plnenia podľa tohto bodu
že ak celková výška poistného plnenia nepresahuje dojed- nesmie presiahnuť dohodnuté plnenie pre poistenú vec, 
nanú franšízu, KOOPERATIVA poistné plnenie nepo- ktorá bola poistnou udalosťou postihnutá
skytne. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá fran-
šíza, poskytne KOOPERATIVA poistné plnenie bez odpočí- 2. Pokiaľ mal poistený, resp. poistník právnu povinnosť
lania výšky franšízy. z dôvodov hygienických, bezpečnostných alebo verej-

ného záujmu vykonať opatrenia na odpratanie zvyškov
3. Ak sa to v poistnej zmluve dohodne, je možné dojednať poistenej veci, ktorá bola poškodená alebo zničená poist-

spoluúčasť s dvoma zložkami: nou udalosťou, alebo pokiaľ poistený, resp. poistník vyna-
a) s percentuálnou spoluúčasťou (počet percent z celko- ložil primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz

vej výšky škody), sute, brániacej oprave alebo znovuzriadeniu poistenej veci
b) so stanovením minimálnej výšky spoluúčasti v tuzem- postihnutej poistnou udalosťou, nahradí mu KOOPERA-

skej mene. TIVA takto vynaložené náklady. Pokiaľ nie je v poistnej
KOOPERATIVA potom pri každej poistnej udalosti zmluve dojednané inak, nesmie súčet plnenia z tejto poist-
odpočíta z poistného plnenia spoluúčasť len podľa nej udalosti a plnenie podľa tohto bodu presiahnuť dohod-
jedného z bodov a) alebo b) nasledovne: nuté plnenie pre poistenú vec postihnutú poistnou udalos-
- poisťovňa odpočíta z poistného plnenia spoluú- ťou. 

časť podľa bodu a) vyjadrenú v tuzemskej mene,
ak je takto vypočítaná spoluúčasť vyššia ako spo- 3. KOOPERATIVA hradí primerané dopravné náklady súvi-
luúčasť podľa bodu b), siace s opravou veci poškodenej poistnou udalosťou do 

- poisťovňa odpočíta z poistného plnenia spolu- najbližšej vhodnej opravovne. Pokiaľ nie je dohodnuté 
účasť podľa bodu b), ak je vyššia ako spoluúčasť v poistnej zmluve inak, hradia sa tieto náklady vynaložené 
podľa bodu a) vyjadrená v tuzemskej mene. na dopravu veci len na území Slovenskej republiky. 

4. KOOPERATIVA nehradí náklady vynaložené na obvyklú
údržbu alebo ošetrovanie poistenej veci.

5. KOOPERATIVA nahradí celé náklady vynaložené na jej
pokyn, a to i nad dohodnuté plnenie.

8 



( 

( 

ČLÁNOK XVI 
Konanie expertov / znalcov 

1. Poistený, resp. poistnik a KOOPERATIVA sa v pripade ne-
zhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia
bude stanovená konaním expertov. Konanie expertov
môže byť rozšírené i na ostatné predpoklady nárokov na
plnenie.

2. Zásady konania expertov:
a) Každá zmluvná strana (poistený, resp. poistník i KOO-

PERATIVA) písomne urči jedného experta, ktorý voči 
nej nesmie mať žiadne záväzky a bez meškania
o ňom informuje druhú stranu. Námietku voči osobe
experta možno vzniesť pred zahájením jeho činnosti. 

b) Určení experti sa  dohodnú na osobe tretieho experta,
ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody.

c) Experti určení poisteným, resp. poistníkom a KOOPE-
RATIVOU spracujú oddelene znalecký posudok
o sporných otázkach.

d) Experti posudok odovzdajú zároveň poistenému,
resp. poistníkovi a KOOPERATIVE. Ak sa  závery ex-
pertov od seba líšia, dá KOOPERATIVA oba posudky
expertovi s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne
o sporných otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie
súčasne KOOPERATIVE a poistenému.

e) Každá strana hradi náklady svojho experta, náklady
na činnosť experta s rozhodujúcim hlasom s a  hradia
rovnakým dielom. 

3. Konaním expertov nie sú dotknuté práva a povinnosti 
KOOPERATIVY a poisteného, resp. poistníka stanovené
právnymi predpismi, poistnými podmienkami, zmluvnými 
dojednaniami a poistnou zmluvou. 

ČLÁNOK XVII 
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia podľa týchto poistných podmienok platí 
nasledujúci výklad pojmov: 

1. Poistník je právnická alebo fyzická osoba, ktorá 
s KOOPERATIVOU uzavrela poistnú zmluvu a je povinná
platiť poistné.

2. Poistený je právnická alebo fyzická osoba, na majetok
ktorej sa poistenie vzťahuje. Poistený a poistník môžu byť 
totožnou osobou.

3. Ak poistený a poistník nie sú totožnou osobou, vzťahujú sa
ustanovenia týchto zmluvných dojednaní týkajúce sa
poistníka (resp. poisteného) aj na poisteného (resp. poist-
níka). 

4. Poistné obdobie je jeden poistný rok. 
5. Poistný rok je obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich

mesiacov, ktorého začiatok pripadá na výročný deň vzniku 
poistenia.

6. Súbor vecí tvoria jednotlivé veci, ktoré majú rovnaký
alebo podobný charakter, alebo sú určené na rovnaký
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účel. Poistením nie všetkých takýchto, ale len vybraných 
vymenovaných vecí sa rozumie poistenie výberu vecí. 

7. Za nehnuteľné veci sa  považujú budovy a ostatné stavby
vrátane stavebných súčastí a príslušenstva.

8. Za hnuteľné veci sa považujú zásoby alebo ostatné hnu-
teľné veci.

9. Za ostatné hnuteľné veci sa  nepovažujú cennosti, cenné
veci, veci zvláštnej hodnoty a písomnosti.

10. Za budovy sa považujú objekty nehnuteľného charakteru,
ktoré sú prevažne uzatvorené obvodovými stenami a streš-
nými konštrukciami a ktoré sú určené na to, aby chránili 
ľudí alebo veci pred pôsobením vonkajších vplyvov. 

11. Stavba je všeobecne širší technický pojem ako budova.
Za ostatné stavby sa považujú objekty nehnuteľného
charakteru, ktoré sa  od budov líšia okrem iného tým, že sú
spravidla nezastrešené (napr. oplotenie, spevnené plochy,
komunikácie, inžinierske siete).

12. Stavbami na vodných tokoch sú napr.: mosty, priepusty,
hrádze, nádrže a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu
prietokového profilu toku alebo do tohto profilu zasahujú.

13. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa  považujú
veci, ktoré k nej podľa svojej povahy patria a nemôžu byť 
oddelené bez toho, aby sa  budova alebo stavba tým ne-
znehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo
stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, ob-
klady, inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety).

14. Za príslušenstvo budovy alebo stavby sa  považujú veci,
ktoré sú určené na to, aby boli s budovou alebo stavbou
trvale uživané a sú spravidla vo vnútri alebo vonku budovy
alebo stavby odmontovateľne pripojené (napr. drevené
obklady stien, antény, EZS, EPS). Za príslušenstvo budovy
sa nepovažujú vonkajšie prípojky, komunikácie, spevnené
plochy, studne, septiky a iné stavby či zariadenia mimo 
budovy. 

15. Za stavebné súčasti a príslušenstvo budov alebo sta-
vieb poisťované ako samostatný predmet poistenia sa
považujú stavebné súčasti a príslušenstvo budovy zria-
dené poistníkom, resp. poisteným uvedeným v poistnej
zmluve na vlastné náklady v cudzej budove.

16. Zásoby sú materiál, tovar, nedokončená výroba (okrem 
nedokončenej stavebnej výroby), polotovary, dokončené
výrobky. Za zásoby sa nepovažujú cudzie veci, cennosti,
cenné veci, veci zvláštnej hodnoty a písomnosti.

17. Za cennosti sa  považujú
a) peniaze,
b) cenné veci,
c) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné po-

dobné dokumenty, cenné papiere,
d) ceniny,
e) veci zvláštnej hodnoty, 
f) písomnosti.

18. Za ceniny sa považujú poštové známky, kolky, losy, ces-
tovné lístky a kupóny MHD, dobíjacie kupóny do mobil-
ných telefónov, dialničné známky, stravovacie poukážky
a pod.



19. Za peniaze sa považujú platné tuzemské a cudzozemské
bankovky a mince.

20. Za cenné veci sa považujú drahé kovy, perly, drahokamy
a predmety z nich vyrobené.

21. Za veci zvláštnej hodnoty sa považujú:
a) veci umeleckej hodnoty (obrazy, grafické a sochárske

diela, výrobky zo skla, keramiky a porcelánu, ručne
viazané koberce, gobelíny a pod.), ktorých hodnota
nie je daná iba výrobnými nákladmi, ale aj umeleckou
kvalitou a autorom diela,

b) veci historickej hodnoty, t.j. veci, ktorých hodnota je 
daná tým, že majú vzťah k histórii, historickej osobe či 
udalosti a pod.,

c) starožitnosti, t.j. veci spravidla staršie ako 100 rokov, 
ktoré majú tiež umeleckú hodnotu, prípadne hodnotu
unikátu,

d) zbierky.
22. Za písomnosti sa považujú:

a) písomnosti, plány, obchodné knihy a podobná doku-
mentácia, kartotéky a výkresy,

b) nosiče dát a záznamy na nich uložené.
23. Poistné riziko sú možné príčiny vzniku škody, ktoré sú

upravené v osobitných poistných podmienkach, zmluv-
ných dojednaniach alebo poistnej zmluve.

24. Zvýšenie poistného rizika je zmena okolností a podmie-
nok, ktoré majú vplyv na poistenú vec, pričom tieto zmeny
zvyšujú pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti.

25. Náhodná udalosť je udalosť, o ktorej sa dá predpokladať,
že v priebehu trvania poistenia môže nastať, nevie sa však
s istotou určiť, kedy nastane alebo či vôbec nastane. Za
náhodnú udalosť sa nepovažujú udalosti, ktoré nastávajú
opakovane a z rovnakej príčiny - tzv. sériové škody.

26. Poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť, ktorá
nastane počas trvania poistenia a ktorá má za následok
poškodenie alebo zničenie poistenej veci, za ktoré je pois-
ťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie, l.j. nastane
v dôsledku poistného rizika.

27. Riadne využívaný predmet poistenia je taký, na ktorom
sa vykonávajú prevádzkové a bezpečnostné skúšky, pravi-
delné obhliadky a revízie, opravy, čiže na ktorých sa od-
straňujú závady a poruchy, zapríčinené bežnou prevádz-
kou a prirodzeným opotrebovávaním.

28. Škoda je fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej
veci, resp. majetková ujma poškodeného, ktorú možno
objektívne vyjadril' v peniazoch.

29. Škoda spôsobená úmyselne je škoda, ktorá bola spôso-
bená úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím,
ak škodca vedel, že môže spôsobiť škodlivý následok
a chcel ho spôsobiť, alebo vedel, že škodlivý následok
môže spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým 
uzrozumený. Pri dodávkach vecí (výrobkov) alebo pri do-
dávkach prác je škoda spôsobená úmyselne tiež vtedy, 
keď poistený vedel alebo mohol vedieť o vadách veci (vý-
robku) alebo práce.

30. Poškodenie veci je zmena stavu veci, ktorú objektívne je 
možné odstrániť opravou, pričom náklady na túto opravu
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neprevýšia sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzria-
denie rovnakej alebo porovnateľnej veci, alebo taká 
zmena stavu veci, ktorú objektívne opravou nie je možné 
odstrániť, avšak vec je možné naďalej používať na pôvodný 
účel. 

31. ZJ1ičenie veci je zmena stavu veci, kedy vec nie je možné
ďalej používať na pôvodný účel a pôvodný účel nie je 
možné prinavrátiť. Za zničenú sa považuje aj vec, pri ktorej
by náklady na opravu presiahli sumu zodpovedajúcu ná-
kladom na znovunadobudnutie rovnakej alebo porovna-
teľnej veci (totálna škoda).

32. Stratou veci sa rozumie stav, keď poistený nezávisle od
svojej vôle stratil možnosť s ňou disponovať.

33. Primeranými nákladmi sa rozumejú náklady, ktoré sú
obvyklé v čase vzniku poistnej udalosti na danom mieste.
Za primerané náklady sa nepovažujú príplatky za prácu
nadčas, expresné príplatky, príplatky za letecké dodávky
a pod.

34. Čistá finančná škoda je peňažná škoda, ktorá nie je pria-
mym výsledkom resp. následkom fyzického poškodenia
alebo zničenia majetku poisteného (t.j. škoda, ktorej ne-
predchádza fyzické poškodenie alebo zničenie poiste-
ného majetku).

35. Teroristický akt je násilný akt, alebo hrozba násilia, alebo
akt, ktorý je škodlivý ľudskému životu, na majetku alebo
infraštruktúre so zámerom alebo účinkom ovplyvniť
akúkoľvek vládu alebo dostať verejnosť alebo jej časť do
strachu.

ČLÁNOK XVIII 
Spôsob vybavovania sťažností 

1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany pois-
teného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti
poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou.
Sľ3žnosť musí byľ podaná v písomnej forme a riadne do-
ručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa alebo
na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa.

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa
týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ
domáha a musí byľ sťažovateľom podpísaná.

3. Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi informácie
o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie
sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa doložiť
bez zbytočného odkladu požadované doklady k podanej
sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje požadované náležitosti
alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovateľ je opráv-
nený vyzvať a upozorniť sťažovateľa, že v prípade, ak v sta-
novenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované
náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťaž-
nosti ukončiť a sťažnosť bude odložená.
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5. Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať sťa-
žovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytoč-
ného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. 
Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je 
možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predÍžiť, najviac 
o 30 dní, o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedo-
mený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažova-
teľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti.

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťaž-
nosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neu-
vádza nové skutočnosti.

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje správ-
nosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola pred-
chádzajúca sťažnosť vybavená správne, poisťovateľ túto
skutočnosť oznámi sťažovateľovi. Ak sa prekontrolovaním
vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vyba-
vená správne, poisťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí
a vybaví.

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho
sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú
banku Slovenska a/alebo na príslušný súd."

ČLÁNOK XIX 
Záverečné ustanovenia 

1. Poistník je povinný písomne oznámiť KOOPERATIVE
každú zmenu svojej adresy v lehote najneskôr 15 pracov-
ných dní. KOOPERATIVA zasiela písomnosti na poslednú
známu adresu poisteného alebo poistníka. Písomnosť
KOOPERATIVY určená poistníkovi alebo poistenému
(ďalej len „adresát") sa považuje za doručenú dňom pre-
vzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť
uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju 
adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje
sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa ad-
resát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola pí-
somnosť vrátená KOOPERATIVE ako nedoručená pre
zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.
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2. Pod doručením oznámenia KOOPERATIVY o zvýšení po-
istného podľa čl. Vl, bod 4 týchto všeobecných poistných
podmienok, sa rozumie aj zaslanie oznámenia o zvýšení
poistného prostredníctvom faxu, ako aj v elektronickej
podobe prostredníctvom emailu.

3. Výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá-
konník v znení neskorších predpisov a iné písomnosti sa
považujú za doručené, ak ich adresát prijal, odmietol prijať
alebo dňom, keď ich pošta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručené. Poisťovňa zasiela písomnosti na poslednú
známu adresu poisteného alebo poistníka.

4. Právo na poistné plnenie nevznikne v prípade, ak by jeho
poskytnutie bolo v rozpore so všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná, upravujúcimi medziná-
rodné sankcie za účelom udržania alebo obnovenia med-
zinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných
ľudských práv a boja proti terorizmu; to neplatí v prípade
ak ide o náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá
nemá súvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie
podľa zákona č. 126/2011 Z.z. o vykonávaní medzinárod-
ných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z.z., a na výplatu
poistného s tým spojeného.

5. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upra-
viť v poistnej zmluve dohodou odchylne od týchto Všeo-
becných poistných podmienok, ak to výslovne nie je zaká-
zané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok ne-
vyplýva, že sa od nich nie je možné odchýliť.

6. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM 106, sa
v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. To platí aj pre poistené riziká v zahra-
ničí.

7. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie ma-
jetku č. 106 M P boli schválené Predstavenstvom
KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna lnsurance Group
a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 01. 2015.
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
PRE POISTENIE POJAZDNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ 

Strojné a havarijné poistenie pojazdných strojov a zariadení, 
ktoré uzaviera KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance 
Group (ďalej len „KOOPERATIVA"), upravujú príslušné ustano-
venia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie majetku VPPM 106 (ďalej len „VPPM 106"), Oso-
bitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živel-
ných udalostí OPPZ 156 (ďalej len „OPPZ 156"), Osobitné 
poistné podmienky pre poistenie pre prípad odcudzenia alebo 
vandalizmu OPPOV 206 (ďalej len „OPPOV 206"), Zmluvné 
dojednania - spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu 
ZO SZ - 2 (ďalej len „ZO SZ - 2"), Osobitné poistné pod-
mienky pre poistenie strojov a strojných zariadení OPP SE 307 
(ďalej len „OPP SE 307"), tieto Zmluvné dojednania pre poiste-
nie pojazdných strojov a zariadení ZO PST - 2 (ďalej len „ZO 
PST - 2") a poistná zmluva. 

1. Odchylne od čl. IV písmena 6, bodu b) OPP SE 307 sa 
poistenie vzťahuje aj na pojazdné pracovné stroje:
a) na podvozku s EČV, 
b) na podvozku bez EČV, schválenom na jazdu po verej-

ných komunikáciách,
c) ostatné pojazdné a transportné stroje a zariadenia,

bližšie určené a špecifikované v poistnej zmluve alebo
jej prílohách.

2. Pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení
je možné dojednať jedno z nasledovných krytí:
a) LOM - obsahuje poistné riziká:

- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP M 106, 
OPP SE 307 a ZO PST - 2, 

b) AII risk - obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP M 106, 

OPP SE 307 a ZO PST - 2, 
- združený živel v zmysle OPP Z 156, 
- krádežou vlámaním alebo lúpežou v zmysle OPP 

OV 206 a ZO SZ - 2, 
c) LOM pre pojazdné pracovné stroje s EČV (ďalej

"LOM s EČV") - obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP M 106, 

OPP SE 307 a ZO PST - 2, 
Poistenie sa vzťahuje na uvedené riziká len pri pra-
covnej činnosti pojazdného stroja. 

d) AII risk pre pojazdné pracovné stroje s EČV (ďalej
"AII risk s EČV") - obsahuje poistné riziká:
- poškodenie alebo zničenie v zmysle VPP M 106, 

OPP SE 307 a ZO PST - 2, 
- združený živel v zmysle OPP Z 156, 
- krádežou vlámaním alebo lúpežou v zmysle OPP

OV 206 a ZO SZ - 2, 
Poistenie sa vzťahuje na uvedené riziká len pri pra-
covnej činnosti pojazdného stroja. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) vozidlá s EČV slúžiace výhradne na dopravu tovaru

a vecí, ktoré neumožňujú nakládku a vykládku porno-

cou prídavných zariadení (patria sem napr. valníky, 
návesy a pod.), 

b) vozidlá s EČV slúžiace výhradne na dopravu osôb,
c) pojazdné a transportné stroje a zariadenia, ktoré ne-

majú povolenie na jazdu po verejných komuniká-
ciách, ak k poistnej udalosti dôjde na verejnej komu-
nikácii.

4. Za náklady na opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré

je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení,

ktoré poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred
poistnou udalosťou,

c) náklady na práce, ktoré súvisia s opätovným uvede-
ním stroja do prevádzky, avšak nie sú vykonávané na 
samotnom poistenom stroji, napr. prispôsobením
stroja do pojazdovej skupiny.

5. Do primeraných nákladov na opravu veci sa nezapočíta-
vajú:
a) náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci,

v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna,
b) expresné príplatky,
c) letecké dodávky náhradných dielov,
d) cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia,
e) náklady na dopravu do opravovne mimo územia Slo-

venskej republiky a miesta vzdialeného viac než 
50 km od miesta vzniku poistnej udalosti,

f) opravy v zahraničí.
6. Povinnosti poisteného:

Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú ne-
hodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa po-
škodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčast-
nených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na 
inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca
3 990 EUR alebo je vodič zúčastneného vozidla pod vply-
vom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa účastníci
škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení. Rovnako je 
poistený povinný nahlásiť polícii každú poistnú udalosť na 
poistenom pojazdnom pracovnom stroji, ktorá je krytá
poistením podľa týchto zmluvných dojednaní a ktoré majú
orgány polície povinnosť prešetriť, napr. krádež alebo
lúpež pojazdného pracovného stroja; tiež stratu alebo od-
cudzenie dokladu o evidencii, odcudzenie kľúčov od vozi-
dla a kľúčov a ovládačov od zabezpečovacích zariadení
a štítkov s kódom od kľúčov a následne preukázať poisťo-
vateľovi ich nahlásenie príslušnému orgánu polície.

7. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie pojazdných pra-
covných strojov a zariadení č. ZO PST-2 boli schválené
Predstavenstvom KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna
lnsurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom
01. 08. 2012.
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ 

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Poistenie veci pre prípad živelných udalostí, ktoré uzaviera
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group
(ďalej len "KOOPERATIVA"), upravujú príslušné ustanove-
nia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmi-
enky pre poistenie majetku VPP MP 106 (ďalej len "VPP 
MP 106"), tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie
veci pre prípad živelných udalostí OPPŽ 156 (ďalej len 
"OPPŽ 156") a poistná zmluva.

2. Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy. 

ČLÁNOK II 
Poistné riziká 

1. Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti,
a to: 
1.1. požiarom,
1.2. výbuchom,
1.3. priamym úderom blesku,
1.4. nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho

nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predme-
tov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú 
súčasťou toho istého poisteného súboru ako po-
škodená vec (ďalej len "požiar"). 

2. Združené živelné poistenie je tvorené základným živel-
ným poistením a doplnkovým živelným poistením.
Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká
uvedené v bode 1 a 2 tohto článku
2.1. Doplnkové živelné poistenie sa vzťahuje na po-

škodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku 
poistnej udalosti, a to: 
a) povodňou alebo záplavou (ďalej len "povodeň"),
b) víchricou alebo krupobitím (ďalej len "vietor"),
c) zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosú-

vaním alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je 
poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu
alebo námrazy (ďalej len "zosuv"),

d) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení
a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení
(ďalej len "vodovod").

Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, 
vzniká právo na plnenie aj za poškodenie alebo 
zničenie: 
d 1) potrubia alebo ohrievacích telies vodovod-

ných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu 
došlo pretlakom alebo zamrznutím kvapaliny 
v nich, 

d2) kotlov, nádrží a výmenníkových staníc vykuro-
vacích systémov, ak k nemu došlo zamrznu-
tím kvapaliny v nich s výnimkou škôd, ku 
ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo 
údržbou. 

e) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nára-
zovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla
(ďalej len "náraz").

ČLÁNOK III 
Výluky z poistenia 

1. Okrem výluk uvedených vo VPP MP 106 poistenie sa ne-
vzťahuje na škody spôsobené:
a) vystavením poistenej veci úžitkovému ohňu alebo

teplu,
b) ošľahnutím nezapríčineným požiarom alebo výbu-

chom alebo nepriamym úderom blesku; škody spôso-
bené skratom elektrického vedenia sprevádzaného
svetelným prejavom a pôsobením tepla, pokiaľ sa 
plameň takto vzniknutý ďalej nerozšíril, 

c) na budove v čase vykonávania stavebných prác a na 
škody na veciach v takejto budove uložených, pokiaľ
vykonávané stavebné práce mali akýkoľvek vplyv na 
príčinu vzniku alebo zväčšenie rozsahu následkov
škody. 

2. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci priamym úderom blesku sa nevzťahuje na škody, 
ktoré vznikli počas búrky prepätím (prípadne indukciou)
na elektronických alebo elektrických zariadeniach.

3. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody
spôsobené:
a) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,

okrem prípadov, keď bolo toto vystúpenie spôsobené
povodňou alebo záplavou alebo atmosferickými zráž-
kami, 



b) vodou unikajúcou zo žľabov a zvodov odvádzajúcich
atmosférické zrážky, 

c) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo
spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosfé-
rickými zrážkami.

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vniknutím
atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak
k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí
následkom niektorého poistného rizika uvedeného
v článku II týchto OPPŽ 156, ktorého poistenie je v poist-
nej zmluve dojednané.

5. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení sa
nevzťahuje na škody spôsobené:
a) v dôsledku toho, že poistená budova bola dlhodobo

neužívaná a neudržiavaná,
b) vodou pri umývaní, kúpaní alebo sprchovaní,
c) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
d) pôsobením spodnej vody, vlhkosti, pôsobením húb,

pliesní a atmosférickými zrážkami,
e) unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou na nedo-

končených budovách a na dokončených budovách,
ktoré nie sú odovzdané do užívania (nemajú kolau-
dačné rozhodnutie), a na veciach, ktoré sa v týchto
budovách nachádzajú, a na dokončených budovách
počas ich rekonštrukcie,

1) unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokiaľ
k úniku došlo v dôsledku vykonávania tlakových skú-
šok,

g) pri tlakovej skúške hasiacich zariadení,
h) unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokiaľ

k úniku došlo v dôsledku sadania pôdy,
i) únikom atmosférických zrážok z odvádzacieho potrubia,
j) zamrznutím vody v dôsledku toho, že poistená bu-

dova bola nevykurovaná.

6. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci poistným rizikom náraz dopravného prostriedku sa
nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vozidlami prevádzkovanými poisteným, užívateľom

poistenej budovy alebo jeho zamestnancami,
b) na vozidlách samotných a na ich náklade,
c) opotrebením veci. 

7. Ak vznikne poistná udalosť následkom povodne, alebo v
priamej súvislosti s povodňou do 1 O dní po uzavretí pois-
tenia, KOOPERATIVA neposkytne poistné plnenie z tejto
poistnej udalosti, ak nie je dohodnuté inak.

ČLÁNOK IV 
Povinnosti poistníka, resp. poisteného 

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi 
tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky, bezpečnost-
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nými predpismi a VPPM 106 je poistený, resp. poistník po-
vinný: 

1. V prípade poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci rizikom požiar, priamy úder blesku a výbuch
sa dojednáva, že KOOPERATIVA poskytne poistné plne-
nie až do výšky v poistnej zmluve dohodnutej poistnej
sumy, resp. limitu plnenia, ak sú poistníkom, resp. poiste-
ným dodržané bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zá-
kona o požiarnej ochrane, technických predpisoch a súvi-
siacich noriem (napr. práca s otvoreným ohňom, pravidlá
pre zábranné systémy a pod.). V prípade nedodržania
týchto predpisov si KOOPERATIVA vyhradzuje právo po-
isti é plnenie primerane znížiť v závislosti od toho, aký
vplyv nedodržanie týchto predpisov malo na vznik poistnej
udé'losti alebo zväčšenie jej následkov.

2. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou je
poistený povinný zabezpečiť:
a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
b) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou prízem- (

ného podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru
zásob minimálne 15 cm nad úrovňou podlahy (napr.
na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch).

3. V prípade dojednania poistenia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vo-
dovodných zariadení je poistený povinný:
a) udržiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschop-

nom stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,
b) v chladnom období zabezpečiť primerané vykurova-

nie budovy,
c) v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou prízem-

ného podlažia, zabezpečiť uloženie zásob a vecí cha-
rakteru zásob, minimálne 15 cm nad úrovňou podlahy
(napr. na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch),

d) v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak budova
nie je vykurovaná) uzatvoriť prívod vody a vypustiť
potrubie. C 

4. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto
článku v
a) bode 2, 
b) alebo v bode 3 pod písmenom a) a c) je KOOPERATIVA 

oprávnená primerane znížiť poistné plnenie o 50 %. 

ČLÁNOK V 
Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je poškodenie alebo zničenie poiste-
nej veci v dôsledku náhodnej udalosti spôsobenej niekto-
rým poistným rizikom uvedeným v článku II, ktorého pois-
tenie je v poistnej zmluve dohodnuté a nie je vo VPPM 106 
alebo v týchto OPPZ 156 vylúčené a z nej vzniknutá
škoda, ktorá zakladá právo na plnenie.
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2. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená vec po-
škodená, zničená alebo stratená v priamej vecnej príčinnej 
súvislosti s niektorým poistným rizikom uvedeným v článku 
II, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané. 

ČLÁNOK Vl 
Poistné plnenie pri poistení na prvé riziko 

1. Živelné poistenie peňazí a cenín na prvé riziko sa  vzťahuje
na poškodenie alebo zničenie peňazí a cenín niektorou zo 
živelných poistných udalostí, pokiaľ tieto boli uložené:
a) v schránke s pevným uzáverom, maximálne však do 

výšky poistnej sumy 1 OOO EUR, 
b) v uzamknutej železnej pokladnici s vlastnou hmotnos-

ťou minimálne 90 kg, maximálne však do výšky poist-
nej sumy 3 300 EUR, 

c) v pokladniciach s vyšším stupňom zabezpečenia (oh-
ňovzdorné, pancierové). maximálne však do výšky
poistnej sumy 16 600 EUR. 

2. Živelné poistenie písomností, plánov, obchodných kníh 
a obdobnej dokumentácie, kartoték, výkresov, zvukových,
obrazových, dátových a iných záznamov a ich nosičov, ďalej
vzoriek, názorných modelov a prototypov sa vzťahuje na 
poškodenie alebo zničenie poistených vecí niektorou zo ži-
velných poistných udalostí, maximálne však do výšky poist-
nej sumy 3 300 EUR. 

ČLÁNOK VII 
Rozšírená poistná ochrana 

1. Pokiaľ vzniknuté škody boli spôsobené živelnou udalosťou
na nehnuteľnosti, napr. na budove, na ktorú bolo dojed-
nané združené živelné poistenie, uhradí poisťovňa poistné
plnenie až do výšky jedného percenta z poistnej sumy
budovy, maximálne však do výšky 500 EUR, ak je poško-
dené alebo zničené oplotenie súvisiace s poistenou budo-
vou. 

2. Pokiaľ vzniknuté škody boli spôsobené živelnou udalosťou
na hnuteľných veciach, na ktorých bolo dojednané zdru-
žené živelné poistenie na prvé riziko, uhradí poisťovňa
poistné plnenie až do výšky jedného percenta z poistnej
sumy hnuteľných vecí, maximálne však do výšky 500 EUR, 
ak sú poškodené alebo zničené peniaze, ceniny (kupóny
a lístky na MHD a pod.), ak tieto boli uzamknuté v bezpeč-
nostnej schránke.

3. Poisťovňa uhradí až do jedného percenta z poistnej sumy
poistenej nehnuteľnosti, napr. budovy, škody nc!'elektroin-
štalácii a svetelnej inštalácii vrátane príslušných meracích
prístrojov, pokiaľ tieto vznikli v príčinnej súvislosti s úde-
rom blesku.
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ČLÁNOK VIII 
Výklad pojmov 

Pre účely týchto OPPŽ 156 platí nasledovný výklad pojmov: 
1. Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza hore-

nie a vznikol mimo určeného ohniska, alebo ktorý určené
ohnisko opustil, vlastnou živelnou silou sa  rozšíril alebo
bol páchateľom úmyselne rozšírený. Za požiar sa  nepova-
žujú účinky úžitkového ohňa a sálavého tepla, ani žerave-
nie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduchu, ani skrat
elektrického vedenia sprevádzaný svetelným prejavom
a pôsobením tepla.

2. Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci
v rozpínavosti plynov a pár (veľmi rýchla chemická reakcia
nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, 
potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa  po-
važuje roztrhnutie ich stien v takom rozsahu, že došlo
k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútraj-
škom nádoby. Výbuchom nie je prudké vyrovnanie pod-
tlaku (implózia). Výbuchom nie je aerodynamický tresk
spôsobený prevádzkou lietadla. Výbuchom nie je reakcia
v spaľovacom priestore motorov, hlavní strelných zbraní
a iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľa-
vedome využíva. 

3. Za priamy úder blesku sa  považuje bezprostredné pôso-
benie energie blesku (atmosférického výboja) alebo tep-
loty jeho výboja na poistené veci, pričom jeho účinok
a následky sú dostupnými technickými prostriedkami jed-
noznačne identifikovateľné.

4. Pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov sa
rozumie taký pohyb telesa, ktoré nie je súčasťou poškode-
nej poistenej veci a ktorý má znaky voľného pádu.

5. Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa
vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vod-
ných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, 
alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenše-
ním prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa  nepova-
žuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regu-
lovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. 

6. Záplavou sa  rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, 
ktorá po určitú dobu v mieste poistenia stojí alebo prúdi 
a spôsobí na poistenom majetku škodu.

7. Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu dosa-
hujúce v mieste poistenia rýchlosť min. 75 km/h. Ak nie je 
táto rýchlosť v mieste škody zistiteľná, musí poistený preu-
kázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia
škody na riadne udržiavaných budovách alebo podobne
odolných iných veciach, alebo že škoda pri bezchybnom
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa  nachád-
zajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
Za škodu spôsobenú víchricou sa považujú aj škody spô-
sobené vrhnutím iného predmetu víchricou na poistenú
vec.

8. Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, 
veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú
na poistenú vec a tým dochádza k ich poškodeniu alebo
zničeniu.



9. Zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín je jav vznik-
nutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodo-
bej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli
vývojom. Zosuvom pôdy však nie je klesanie zemského
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírod-
ných síl. Zosuvom pôdy, resp. zrútením skál alebo zemín 
nie je zasúvanie pôdy, resp. zrútením skál alebo zemín 
spôsobené akoukoľvek priemyselnou, stavebnou alebo
ľudskou činnosťou.

10. Zrútenie alebo zasúvanie lavín je jav, keď sa masa sne-
hu alebo ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti 
sa do údolia.

11. Za zemetrasenie sa považujú prírodnými vplyvmi spôso-
bené otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zem-
skej kôre, ktoré dosahujú aspoň 5. stupeň medzinárodnej
stupnice udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia
(EMS-98), a to v mieste poistenia, kde nastala poistná
udalosť (nie v epicentre).

12. Ťarcha snehu alebo námrazy je poškodenie alebo zni-
čenie poistenej veci nadmernou ťarchou snehu alebo ľa-
dovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu alebo ľadovej 
vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presa-
hujúce normou stanovené hodnoty. Za škodu ťarchou
snehu alebo námrazy sa nepovažuje pôsobenie rozpína-
vosť ľadu a presakovanie topiaceho snehu alebo ľadu. 

13. Za kvapalinu unikajúcu z vodovodných zariadení sa 
považuje voda, vykurovacie, klimatizačné a hasiace médiá,
ktoré v dôsledku poruchy vytekajú z vodovodných zaria-
dení. 

14. Za vodovodné zariadenie sa považujú:
a) potrubia na prívod, rozvod a odvod vody, odpadové

potrubia, vrátane armatúr a zariadení na ne pripojené,
b) rozvody vykurovacích (horúcovodné a parné kúrenie)

a klimatizačných systémov, teplovodné čerpadlá
alebo solárne systémy, vrátane telies a zariadení na 
ne pripojených,

c) sprinklerové alebo postrekové hasiace zariadenia.
Za vodovodné zariadenia sa nepovažujú strešné žľaby 
a vonkajšie dažďové zvody. 
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15. Za škodu spôsobenú nárazom dopravného prostriedku
sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci
priamym stretom s cestným alebo koľajovým vozidlom, ich 
nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo zapríči-
nené priamym stretom s uvedenými vozidlami pri doprav-
nej nehode. Podmiei11<ou poskytnutia poistného plnenia je 
vyšetrovanie poistnej udalosti políciou.

16. Za škodu spôsobenú dymom sa považuje také poškode-
nie alebo zničenie poistenej veci, ktorú spôsobil dym 
náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení na vyku-
rovanie, spaľovanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa na-
chádzajú v mieste poistenia.

17. Za škodu spôsobenú nárazovou vlnou pri prelete nad-
zvukového lietadla sa považuje poškodenie alebo zniče-
nie'poistenej veci spôsobené nárazovou vlnou vzniknutou
pri prelete nadzvukového lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť
zvuku. 

ČLÁNOK IX 
Záverečné ustanovenia ( 

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upra-
viť v zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok, 
ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení 
týchto podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je možné 
odchýliť. 

2. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto Osobitné poistné
podmienky, sa v otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania
riadi právom Slovenskej republiky. To platí aj pre poistené
riziká v zahraničí.

3. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre 
prípad živelných udalostí č. 156 boli schválené Predstaven-
stvom KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna lnsurance
Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2009.



( 

( 

l<ooperativaA 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 
štefanovičova �. 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika 

OPP SE 307 
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020S27300, IČ. lll'H: SK/020000746 
Spoločnosť je tlenorn skupiny pre DPH. 

VIEN NA INSURANCE GROUP Reqistrílrn: Obchodný reqister Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sa, vložka ŕ. 79/8 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE STROJOV A ELEKTRONIKY 

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Poistenie strojov, strojných zariadení, elektroniky a elektro-
nických zariadení, ktoré uzaviera KOOPERATIVA pois-
ťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group (ďalej len „KOOPERA-
TIVA"), upravujú príslušné ustanovenia Občianskeho zá-
konníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
majetku VPPM 106 (ďalej len „VPPM 106"), tieto Osobitné
poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky
OPP SE 307 (ďalej len „OPP SE 307 ") a poistná zmluva.

2. Uvedené poistné podmienky sú súčasťou poistnej zmluvy.

ČLÁNOK II 
Predmet poistenia 

1. Predmetom poistenia je stroj, strojné alebo elektronické
zariadenie, jeho príslušenstvo a ostatné technické zariade-
nia alebo súbor týchto zariadení (ďalej len „zariadenie").

2. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané, môžu byť predme-
tom poistenia aj prenosné (mobilné) zariadenia alebo za-
riadenia pevne naištalované vo vozidle.

3. Poistenie sa vzťahuje na zariadenia, ktoré sú
a) vo vlastníctve poistníka, resp. poisteného (vlastné za-

riadenia), alebo
b) vo vlastníctve tretích osôb a poistník, resp. poistený

ich prevzal na základe zmluvy (cudzie zariadenia),
bližšie určené a špecifikované v poistnej zmluve alebo
jej prílohách.

4. Toto poistenie sa vzťahuje iba na zariadenia, ktoré bez-
chybne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými
skúškami a ktoré boli uvedené do prevádzky v súlade
s platnými právnymi predpismi a požiadavkami výrobcu
a v čase dojednania poistenia boli preukázateľne v pre-
vádzkyschopnom stave a sú riadne úžívané na účely, pre
ktoré boli určené.

5. Pokiaľ bolo dojednané poistenie súboru zariadení, vzťa-
huje sa poistenie i na zariadenia, ktoré sa stali súčasťou
poisteného súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Zariade-
nia, ktoré prestali byť súčasťou súboru, nie sú poistené.

6. Pre určenie veku stroja je rozhodujúci rok jeho prvého
uvedenia do prevádzky. V prípade, že rok prvého uvede-
nia do prevádzky nemožno zistiť, je pre určenie veku stroja
rozhodujúci rok jeho výroby.

ČLÁNOK III 
Poistné riziká 

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie poistenej
veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo 
VPPM 106, v článku IV týchto OPP SE 307 alebo v poistnej

zmluve vylúčená (ďalej "Lom" zariadenia). Poistením sú 
kryté najmä škody spôsobené: 
a) zlyhaním meracích, regulačných alebo bezpečnost-

ných zariadení,
b) nedostatkom vody v zariadeniach na produkciu pary,

v kotloch alebo plynových nádobách,
c) roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily,
d) pretlakom alebo podtlakom pary, plynu alebo kvapa-

liny, 
e) konštrukčnou chybou (posudzuje sa podľa stavu

techniky v období konštruovania zariadenia),
f) chybou materiálu alebo výrobnou chybou; posudzuje

sa podľa stavu techniky v období výroby zariadenia,
g) chybou obsluhy alebo nedbanlivosťou, nedostatoč-

nou zručnosťou,
h) skratom, prepätím, nadprúdom, oblúkom, korónou,

preskokom alebo indukciou účinkom blesku, chybou
izolácie.

2. Poistením zariadení sú kryté i škody, ktoré boli spôsobené
udalosťou podľa odseku 1 tohto článku len za predpo-
kladu, že dátová a elektrická sieť, na ktorú je zariadenie
napojené, bolo preukázateľne inštalované a je udržiavané
podľa platných technických a bezpečnostných predpisov
a noriem.

ČLÁNOK IV 
Výluky z poistenia 

1. Okrem výluk uvedených vo VPPM 106 sa poistenie nevzťa-
huje na škody na poistených veciach priamo alebo ne-
priamo spôsobených alebo vzniknutých:
a) akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou uni-

kajúcou z vodovodných zariadení,
b) normálnymi atmosférickými vplyvmi,
c) krádežou vlámaním, lúpežou, vrátane prostej krádeže

veci (t.j. bez prekonania prekážky chrániacej vec pred
odcudzením),

d) následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických,
teplotných, mechanických a elektrických vplyvov,

e) v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usade-
nín všetkých druhov alebo únavou materiálu,

f) trvalým vplyvom prevádzky alebo prirodzeným opotre-
bovaním alebo starnutím,

g) predčasným opotrebovaním,
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladne-

ním, 
i) používaním poistenej veci v rozpore s predpismi vý-

robcu, v rozpore s technickými podmienkami alebo
technickými normami (napr. nevykonaním výrobcom
stanovených skúšok po celkovej alebo generálnej
oprave, používaním na účel, na ktorý nie je určený,



a pod.), mimoriadnými podmienkami vyvolanými les- c) výmurovky, výstelky. a nanesené vrstvy (pokrývky),
tovaním, preťažením alebo pokusmi, ktoré musia byľ podľa skúseností počas obdobia život-

j) v súvislosti s výpadkom alebo prerušením dodávky nosti poistenej veci viackrát vymenené (najmä pri pe-
plynu, vody alebo elektrickej energie z verejných sietí, ciach, ohniskách alebo iných zariadeniach produkujú-
a to v takom prípade, keď bol o tom klient dopredu cich teplo, zariadeniach na produkciu pary a nádrží),
informovaný, d) časti zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamo-

k) na základe vád a nedostatkov, ktoré existovali na pois- čiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky
tených veciach už pred začiatkom tohto poistenia, valcov a pod.),

1) v dôsledku výpočtového porovnania, rozlíšenia, uspo- e) sklených dielov a častí,
riadania alebo spracovania údajov zahrňujúcich f) zdroje žiarenia a obrazovky,
akúkoľvek zmenu dátumu, vrátane odhadu prestup- g) drôty, káble, optické vlákna.
ného roku, akýmkoľvek výpočtovým systémom, hard- 4. Poistenie sa nevzťahuje na: 
vérom, programom alebo softvérom, spotrebný materiál, pomocné a prevádzkové látky, ako 

m) straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkčnosti, do- napr. pohonné látky, chemikálie, filtračné hmoty a vložky, 
stupnosti alebo činnosti počítačového systému, pro- kontaktné hmoty, katalyzátory, chladivá, čistiace prostried-
gramu, soflvéru, dát, ky a mazivá, rovnako ako oleje, olejové náplne (okrem 

n) porušením, zničením, skreslením, vymazaním alebo olejových a plynových náplní do transformátorov), akumu-
inou stratou či poškodením dát magnetickým poľom, látorové články bez možnosti opätovného nabitia, elektro-
prejavom počítačového vírusu alebo obdobného pro- chemické články, poistky, zdroje svetla, filter a filtrové 
gramu, vložky, regeneračné činidlá, tonery, farebné pásky, zvu-

o) prepravou (transportom). kové, obrazové a filmové nosiče, filtračné hmoty a vložky). 
2. Okrem výluk podľa odseku 1 tohto článku sa poistenie 5. Poistenie sa nevzťahuje na základy a podstavce strojov (

ďalej nevzťahuje a KOOPERATIVA neposkytne poistné a zariadení. Vzťahuje sa na ne len v tom prípade, ak je to 
plnenie za: v poistnej zmluve výslovne dojednané.
a) následné škody akéhokoľvek druhu alebo povahy 6. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na: 

(napr. penále, strata kontraktu a pod.), a) bicykle,
b) škody, za ktoré ručí zo zákona alebo na základe b) motorové vozidlá a pojazdné pracovné stroje, 

zmluvy výrobca, dodávateľ, predávajúci, opravár alebo c) mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, dikta-
iný zmluvný partner, fóny, prenosná audio technika,

c) škody na vzhľade, estetické nedostatky, ktoré neo- d) kamery, fotoaparáty,
vplyvňujú funkčnosť zariadenia (napr. prasklina plas- e) čítačky kódov, označovače cestovných lístkov, pre-
tového krytu), nosné osobné pokladnice, prenosné elektronické in-

d) náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním formačné systémy, objednávacie zariadenia v reštau-
funkčných nedostatkov, ak tieto neboli spôsobené ráciách a pod.,
poistnou udalosťou, za ktorú je KOOPERATIVA po- fl elektronické knihy, tablety, 
vinná poskytnúť poistné plnenie: t.j. náklady, ktoré by g) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulá-
vznikli aj vtedy, ak by nedošlo k poistnej udalosti tory, načúvacie prístroje.
(napr. náklady na údržbu), 7. Všetky ustanovenia tohto článku môžu byt' upravené, dopi-

e) náklady spôsobené zmenou alebo vylepšením zaria- nené alebo pozmenené poistnou zmluvou.
denia akýmkoľvek spôsobom, 8. Pokiaľ to nie je v poistnej zmluve výslovne dojednané,

f) straty, ktoré sa zistia až pri inventúre alebo kontrole, okrem výluk podľa odseku 6 tohto článku, poistenie sa 
g) viacnáklady vynaložené pri prerušení prevádzky zaria- nevzťahuje na prenosnú elektroniku.

dení. 
3. Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj ČLÁNOK V 

k inému poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci, za ktoré Miesto poistenia 
je KOOPERATIVA povinná poskytnúť poistné plnenie, pois-
tenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie: 1. KOOPERATIVA poskytne poistné plnenie len vtedy, ak
a) časti zariadení, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne došlo k poistnej udalosti na mieste uvedenom v poistnej

vymieňajú pri zmene pracovných úkonov (napr. rezné zmluve ako miesto poistenia (adresa rizika). To však ne-
nástroje, matrice, formy, kokily, razidlá, ryté a vzorko- platí pre veci, ktoré boli v dôsledku vzniknutej alebo bez-
vané valce, poistky, svetelné zdroje, akumulátory), prostredne hroziacej poistnej udalosti prechodne premi-

b) diely a časti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravi- estnené z miesta poistenia uvedeného v poistnej zmluve.
delne vymieňajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo 2. Pre pracovné pojazdné stroje s vlastným pohonom alebo
starnutiu (napr. hadice, tesnenia, gumové či plastové pre pracovné stroje pripojené je miestom poistenia úze-
výstelky, pásy, reťaze, remene, radlice pluhov, vrtáky, mie SR, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dojednané inak. 
nože, frézy, pilové listy alebo iné ostria či brúsne kol-
úče alebo pásy, búracie a vŕtacie kladivá, kefy, pneu-
matiky, laná, drôty, sitá, pracovné časti drvičov, korče-
ky na kamenie alebo betón, káble), 
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ČLÁNOK Vl 
Poistná hodnota, poistná suma 

1. Poistnou hodnotou je hodnota novej veci, ktorou je suma,
ktorú je nutné v danom čase a na danom mieste vynaložiť
na znovunadobudnutie rovnakej alebo porovnateľnej veci,
slúžiacej k rovnakému účelu, rovnakého alebo porovnateľ-
ného charakteru, typu, značky, kvality, výkonu, iných para-
metrov atď. Náklady na znovunadobudnutie zahŕňajú aj 
náklady na dopravu, montáž a prípadné colné a iné po-
platky. Ak nie je poistník, resp. poistený platcom dane
z pridanej hodnoty, potom sa do poistnej hodnoty započí-
tava aj táto daň.

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nezapočí-
tavajú sa do nákladov na znovunadobudnutie náklady na
opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov
a zariadeni. Náklady na opravu alebo vybudovanie zákla-
dov či podstavcov strojov a zariadení sa do nákladov na
znovunadobudnutie započítavajú len v tom prípade, ak je 
ich poistenie v poistnej zmluve výslovne dojednané.

3. Pokiaľ sú predmetom poistenia externé nosiče dát, poist-
nou hodnotou je ich nová hodnota {t.j. hodnota nosiča dát,
rovnakého druhu v čase dojednania poistenia). Pokiaľ
poistenie externých nosičov zahŕňa odškodnenie za stratu
dát na nich uložených, potom poistná hodnota zodpovedá
primeraným nákladom na ich znovunadobudnutie zo zá-
ložných zdrojov v čase dojednania poistenia.

4. Pokiaľ sú predmetom poistenia náklady a viacnáklady na
náhradnú prevádzku zariadenia na spracovanie dát, poist-
nou hodnotou je suma, ktorú by poistený vynaložil ako
náklady na 12-mesačné užívanie náhradného zariadenia,
ktorého vlastnosti a parametre sú porovnateľné s poiste-
ným zariadením.

ČLÁNOK VII 
Povinností poístnika, resp. poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi
a v poistných podmienkach uvedených v čl. 1 týchto OPP
SE 307 je poistník, resp. poistený povinný:
a) používať poistené zariadenie len na účely stanovené

výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo technic-
kými podmienkami, dodržiavať technické a ďalšie
normy vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poiste-
ného zariadenia,

b) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zaria-
denia osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo
oprávnenie, alebo osobou, ktorá bola preukázateľne
na obsluhu alebo riadenia poisteného zariadenia za-
školená,

c) bez súhlasu KOOPERATIVY nevykonávať alebo nepo-
voľovať žiadne zvyšovanie poistného rizika,

d) dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a ďalšie po-
vinnosti stanovené v poistnej zmluve,

e) v pripade poistnej udalosti uschovať všetky po-
škodené časti do doby, kým KOOPERATIVA nebude
súhlasiť s ich odstránením.

2. Pokiaľ malo porušenie povinností uvedených v odseku 1
tohto článku podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, jej 
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priebeh alebo zväčšenie rozsahu jej následkov, alebo na 
zistenie či určenie výšky poistného plnenia, je poisťovateľ 
oprávnený znížiť poistné plnenie úmerne tomu, aký vplyv 
malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

ČLÁNOK VIII 
Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo strata
poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie
je v poistných podmienkach uvedených v čl. 1, v článku IV 
týchto OPP SE 307 alebo v poistnej zmluve vylúčená.

ČLÁNOK IX 
Poistné plnenie 

1. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému
právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpoveda-
júcu primeraným nákladom na opravu veci, ktoré sú
v čase vzniku poistnej udalosti a v mieste poistenia ob-
vyklé 1 potrebné na uvedenie poškodeného zariadenia do
prevádzkyschopného stavu, ktorý mal bezprostredne pred
vznikom poistnej udalosti, vrátane nákladov na rozobratie
a zloženie, nákladov na dopravu do a z opravovne a nákla-
dov na colné poplatky, najviac však časovú hodnotu veci,
zníženú o cenu prípadných zvyškov nahradzovaných častí
poškodenej veci a nakoniec zníženú o dohodnutú spoluú-
časť.

2. Ak bola poistená vec zničená, vzniká poistenému právo,
aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpovedajúcu
nákladom na znovunadobudnutie veci, najviac však ča-
sovú hodnotu veci v čase bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti, zníženú o hodnotu zvyškov a nakoniec
zníženú o dohodnutú spoluúčasť.

3. Za náklady na opravu sa nepovažujú
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré

je nutné vynakladať aj bez poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení,

ktoré poistený vykonal nad rámec opravy stavu pred
poistnou udalosťou,

c) náklady na práce, ktoré súvisia s opätovným uvede-
ním zariadenia do prevádzky, avšak nie sú vykoná-
vané na poistenom zariadení, napr. prispôsobením
zariadenia do výrobnej linky.

4. Do primeraných nákladov na opravu veci sa nezapočíta-
vajú: 
a) náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci,

v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna,
b) expresné príplatky,
c) letecké dodávky náhradných dielov,
d) cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia,
e) náklady na dopravu do opravovne mimo územia Slo-

venskej republiky a miesta vzdialeného viac než
50 km od miesta vzniku poistnej udalosti,

f) opravy v zahraničí,
ak nebolo upravené, doplnené alebo pozmenené
poistnou zmluvou inak.

5. KOOPERATIVA poskytne poistné plnenie vo výške časovej
hodnoty veci v čase vzniku poistnej udalosti znížené



o hodnotu použiteľných zvyškov celej veci v prípade, že
diely potrebné na opravu veci už nie sú na trhu. 

6. Pokiaľ vznikla poistná udalosť na zariadení poistenom na 
inú cenu, riadi sa poistné plnenie poisťovateľa príslušnými 
ustanoveniami poistnej zmluvy. Pokiaľ nie je dojednané
inak, nesmie poistné plnenie poisťovateľa presiahnuť čiast-
ku zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovuobsta-
ranie zariadenia zníženú o cenu použiteľných zvyškov. 

7. Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie prenosnej 
elektroniky, výška poistného plnenia, v prípade poistnej 
udalosti spôsobenej pádom alebo poliatím tekutinou, ne-
smie presiahnuť 1 500 EUR pre jednu poistnú udalosť, pre 
všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom ob-
dobí výška poistného plnenia nesmie presiahnuť
3 OOO EUR. V prípade poistnej udalosti spôsobenej pá-
dom alebo poliatím tekutinou sa klient zároveň podieľa
spoluúčasťou vo výške 25 % z poistného plnenia, mini-
málne však spoluúčasťou dojednanou v poistnej zmluve. 

ČLÁNOK X 
Výklad pojmov 

1. Dáta sú informácie spracovateľné v elektronických zaria-
deniach. 

2. Elektronické zariadenie je zariadenie pozostávajúce zo 
vzájomne spojených prevažne elektronických súčiastok
a dielov. Je to slaboprúdové technické zariadenie sklada-
júce sa zo súboru elektronických prvkov, skupín alebo
častí vzájomne prepojených. 

3. Nosiče dát sú pamäte, pamäťové médiá, ako napr. dis-
kety, magnetické alebo čipové karty, CD disky, diskové 
polia, DVD disky, nie však harddisky. 

4. Poškodením zariadenia sa rozumie také poškodenie,
ktoré možno odstránil' opravou, pričom náklady na túto 
opravu neprevýšia čiastku zodpovedajúcu časovej cene
zariadenia v čase bezprostredne pred vznikom poistnej 
udalosti. 

5. Prevádzkyschopný stav je taký stav zariadenia, pri kto-
rom je po úspešne dokončenom skúšobnom a prebera-
com teste a skúšobnej prevádzke schopný plniť určité 
fukcie a dodržovať hodnoty projektovaných parametrov 
v medziach stanovených technickou dokumentáciou
alebo výrobcom. 

6. Predčasné opotrebenie zariadenia nastane vtedy, ak je
toto zariadenie prevádzkované v rozpore s technickými 
podmienkami (napr. používanie zariadenia na účely, na 
ktoré nie je určený, zanedbávanie údržby a profilaktiky, 
trvalé predimenzovanie prevádzkových parametrov zaria-
denia spôsobené napr. zlým nastavením zariadenia
a pod.), čo má za následok jeho zrýchlené opotrebenie, 
alebo zrýchlené opotrebenie jeho súčastí alebo súčiastok
alebo jeho prvkov. 

7. Prenosným (mobilným) zariadením sa rozumie také
zariadenie, ktoré je určené predovšetkým na práce v te-
réne a je buď prenosné, alebo odnímateľne nainštalované 
vo vozidle. 

8. Prenosnou elektronikou sa rozumie také elektronické 
zariadenie, ktoré svojou konštrukciou a účelom je určené
na prenášanie a vykonávanie činností na rôznych mies-
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!ach. Je  buď prenosné, alebo odnímateľne nainštalované 
v rôznych vozidlách. 

9. Príslušenstvom zariadenia sa rozumie pomocné zaria-
denie, pomocné prístroje a prostriedky so zariadením 
pevne spojené, ktoré sú po technickej stránke nevyhnutné 
pre činnosť zariadenia podľa jeho účelu. Za príslušenstvo 
zariadenia sa nepovažujú dáta. 

1 O. Prirodzeným opotrebením je postupný proces spotreby 
zariadenia, spôsobený jeho používaním počas prevádzky 
alebo inými aktívnými vonkajšími vplyvmi dlhodobého 
charakteru (napr. trvalým pôsobením chemických, teplot-
ných, mechanických a elektrických vplyvov). Prejavuje sa 
predovšetkým postupným znižovaním hodnôt parametrov 
stanovených výrobcom pre daný typ zariadenia. 

11. Strojom alebo strojným zariadením sa rozumie tech-
nické zariadenie pozostávajúce zo vzájomne spojených
prevažne mechanických súčiastok a dielov. 

12. Súbor strojných a elektronických zariadení je tvorený 
jednotlivými zariadeniami, ktoré majú rovnaký alebo po-
dobný charakter a sú určené na rovnaký účel. Za súbor 
považujeme vždy všetky zariadenia danej firmy. 

13. Údržbou zariadenia (riadnym udržiavaním veci) sa rozu- (mie súhrn činností zaisťujúcich technickú spôspobilosť, 
prevádzkyschopnosť, hospodárnosť a bezpečnosť pre-
vádzky zariadenia. Tieto činnosti spočívajú predovšetkým 
v pravidelných a preventívnych obhliadkach, ošetrova-
niach a nastavovaniach zariadenia, v plnení termínov ma-
zacích plánov, vo včasnej výmene opotrebovaných dielov, 
alebo celých skupín a častí zariadení, a to všetko v súlade
s platnými predpismi, ustanoveniami alebo pokynmi da-
nými výrobcom. 

14. Za súčasť strojného alebo elektronického zariadenia
sa považujú zariadenia, ktoré podľa povahy k nemu patria 
a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa tým zariadenie 
znehodnotilo. Za súčasť zariadenia sa nepovažujú externé 
nosiče dát a dáta nutné pre základné funkcie zariadenia. 

15. Zničením zariadenia sa rozumie taký stupeň poškode-
nia, ktorý nie je možný odstránil' opravou, pričom zariade-
nie už nie je možné používať na pôvodný alebo podobný 
účel. Za zničenie je považované i také poškodenie zaria-
denia, ktoré síce možno opravou odstrániť, ale náklady na (
túto opravu by presiahli časovú cenu zariadenia v čase
bezprostredne pred poistnou udalosťou. 

ČLÁNOK XI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upra-
viť v zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok, 
ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustano-
vení týchto podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je 
možné odchýlil'. 

2. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie strojov 
a elektroniky č. SE 307 boli schválené Predstavenstvom 
KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna lnsurance Group 
a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 08. 2012. 



( 

( 

l<ooperativaA 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group 
štefanovičova ,t, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republikq 
IČO: OU 585 441, DIČ: 2020527.lOU, 1( DPH: SK7U20000746 
Spoločnosľ je členom skupiny pre DPH. 

zo sz - 2

VIENNA INSURANCE GROUP Regislráoa: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sa, violka ť. 79/8 

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA 
ALEBO VANDALIZMU, SPÔSOBY ZABEZPEČENIA 

ČLÁNOK 1 
Spôsoby zabezpečenía ostatných hnuteľných vecí, zásob, cudzích vecí prevzatých, 

cudzích vecí prenajatých a cenností proti odcudzeniu 

Tabuľka č. 1 - Spôsoby zabezpečenia 

A1 

A2 

A3 

B1 

C2 

C3 

D1 

D2 -
E1 

E2 

E3 

Dvere pevnej konštrukcie (celodrevené, plastové, kovové, automatické odsúvacie). 
Dvere v uzamknutom stave zabezpečené cylindrickou vložkou. 

Dvere pevnej konštrukcie (celodrevené, plastové, kovové, automatické odsúvacie). Bezpečnostná cylindrická 
vložka zabraňujúca vytlačeniu (napr. 2018) a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu 
vložky (napr. typ 802,807, 900a a pod). Tento systém je možné nahradiť visiacim bezpečnostným zámkom (napr. 
FAB 1474H-1476H), kde všetky konštrukčné prvky (petlice, oceľové oká, atď.) vykazujú rovnakú úroveň 
mechanickej odolnosti ako cylindrická vložka 

Ako A2 + pridaný ďalší bezpečnostný zámok (napr. FAB 1572 alebo OS2). 
Náhradou pridaného bezpečnostného zámku môže byť: 
- viacbodový bezpečnostný systém vo dverách alebo funkčná mreža s jedným visiacim zámkom.

Bezpečnostná fólia o sile minimálne 200 mikrónov alebo funkčné mreže. 
Mreže môžu byť nahradené kovovou uzamykateľnou roletou alebo zvnútra uzatvárateľnou okenicou. 
Okná - umiestnené do 3,5 m (výška spodného okraja) nad okolitý terén a 1,2 m od objektov uľahčujúcich vstup 
(strom a jeho konáre, iná nehnuteľnosť, bleskozvod, požiarny rebrík atď.) a pre dvere s preskleným otvorom 
väčším ako 0,1 m2 alebo ktorého najbližší okraj je vzdialený menej ako 0,3 mod zámku/otváracieho mechanizmu. 

EZS s automatickým telefónnym voličom (ATV) min. na 2 telefónne čísla. 

EZS s vyvedením na pult centrálnej ochrany (PCO). 

Fyzická stráž 

Súkromná bezpečnostná služba (SBS). 

Funkčné oplotenie s výškou min.160 cm, vstupná brána je uzamknutá. 

Funkčné oplotenie s výškou min. 180 cm, vstupná brána je uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom 
v mimopracovnej dobe priestor nepretržite strážený jednočlennou fyzickou strážnou službou alebo kamerový 
systém so záznamom. 

Funkčné oplotenie s výškou min. 180 cm, vstupná brána je uzamknutá jedným bezpečnostným zámkom 
v mimopracovnej dobe nepretržite stráženého jednočlennou fyzickou strážnou službou vybavenou strelnou 
zbraňou alebo služobným psom. 



T1 

T3 

T S  

Pevný uzáver (okrem prenosných schránok) 

Trezor bezpečnostnej triedy „O" podľa STN EN 1143-1 pripevnený alebo zabudovaný k stene alebo 
k podlahe s jednostranným mechanickým zámkom (napr. STUV, MAUER), alebo mechanickým kombinačným 
zámkom (napr. LA GARD), prípadne elektronickým zámkom (napr. MAUER, LAGARD). 

Trezor bezpečnostnej triedy „I" podľa STN EN 1143-1 pripevnený alebo zabudovaný k stene alebo k podlahe. 

Trezor bezpečnostnej triedy „II" podľa STN EN 1143-1 s hmotnosťou min. 150 kg pripevnený k stene alebo 
podlahe. 

Trezor bezpečnostnej triedy „III" podľa STN EN 1143-1 s hmotnosťou min. 150 kg pripevnený k stene alebo 
podlahe. 

ČLÁNOK II 
Spôsoby zabezpečenia podľa V'fšky poistnej sumy 

1. Ostatné hnuteľné veci, zásoby, cudzie veci prevzaté, cudzie veci prenajaté, veci zvláštnej hodnoty a písomnosti -
umiestnené v uzamknutých objektoch.

Tabuľka č. 2 - Spôsoby zabezpečenia 

A2 C1 A2 C2 A1 C3 A1 

A2 B1 C1 A2 C2 A2 C3 A1 

A3 B1 C1 A2 B1 C2 A2 C3 A2 

A3 B1 01 C1 A3 B1 C2 A2 C3 A2 

A3 B1 02 C1A3B1D1 C2 A2 81 C3 A2 

C 1 A 3 8 1 0 2  C2 A3 81 C3 A2 

C2 A3 B1 01 C3 A2 

C2 A3 81 02 C3 A2 81 

C3 A3 81 

C3 A3 81 02 

2. Ostatné hnuteľné veci, zásoby, cudzie veci prevzaté, cudzie veci prenajaté a cenné veci - umiestnené vo výkladných
skriniach

Tabuľka č. 3 - Spôsoby zabezpečenia 

A1 81 

A1 81 C1 

2 

( 



3. Ostatné hnuteľné veci, zásoby, cudzie veci prevzaté a cudzie veci prenajaté - na voľnom priestranstve

Tabuľka č. 4 - Spôsoby zabezpečenia 

4. Pojazdné stroje
a) umiestnené v uzamknutých objektoch

Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnuteľné veci v uzamknutých objektoch
- tabuľka č. 2, 

b) umiestnené na otvorenom priestranstve na jednej adrese rizika - v oplotenom priestore
Na takto umiestnené stroje sa vzťahujú spôsoby zabezpečenia predpísané pre hnuteľné veci umiestnené na voľnom

( priestranstve - tabuľka č. 4, 

( 

c) umiestnené na otvorenom priestranstve - bez dohľadu a konkrétnej adresy
Prídavné zariadenia (nesené adaptéry) alebo ťahané pojazdné stroje bez vlastného pohonu, musia byť pripojené a uzamknuté 
k pojazdnému stroju s vlastným pohonom, alebo k motorovému vozidlu. Na takto umiestnené stroje sa vzťahuje zabezpečenie 
podľa tabuľky č. 5. 

Tabuľka č. 5 - Spôsoby zabezpečenia - Pojazdné stroje v exteriéri bez dohľadu 

Od 6 600,01 - 25 000,00 

Od 25 000,01. 350 000,00 

 --------- -
5. Peniaze a iné cennosti

Ako do 6 600 EUR + VAM 01, alebo ako do 6 600 EUR + zabezpečený jednou 
z možností: 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie (odnímateľné alebo pevne spojené),
- imobilizér
- poplachový systém s akustickým vývodom signálu (alarm), alebo s vývodom signálu

s ATV 
- elektronický vyhľadávací systém

Ako do 6 600 EUR + VAM 01, alebo ako do 6 600 EUR + zabezpečený kombináciou 
minimálne dvoch z možností: 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie (odnímateľné alebo pevne spojené),
- imobilizér
- poplachový systém s akustickým vývodom signálu (alarm) alebo s vývodom signálu

s ATV 
- elektronický vyhľadávací systém

a) Peniaze, ceniny, cenné veci, vkladné a šekové knižky, platobné karty, iné podobné dokumenty, cenné papiere umiestnené
pod pevným uzáverom
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Tabuľka č. 6 Spôsoby zabezpečenia 

Do 700,00 A2 C1 A2 C2 A1 C3 A1 T l  

700,01 - 1 700,00 A2 81 C1 A2 C2 A2 C3 A1 T2 

1 700,qj - 3 300,00 A3 81 C1 A2 C2 A2 C3 A1 T2 

3 300,01 - 9 900,00 A3 81 01 C1A281 C2 A2 C3 A2 T2 

A3 81 02 C1 A3 81 C2 A2 C3 A2 T3 

C1 A3 81 01 C2 A2 81 C3 A2 T3 

C1 A3 81 02 C2 A3 81 C3 A2 T4 

C 2 A 3 8 1 0 1  C3 A2 81 T4 

C2 A3 81 02 C3 A3 B1 T5 

C 3 A 3 8 1 0 2  T5 

b) Denná tržba - lúpež peňazí a cenín počas prevádzky 

Tabuľka č. 7 - Spôsoby zabezpečenia - Denná tržba - Lúpež 

3 300,01 -16 600,00 

T1 

T2 

T3 

Pevný uzáver (uzamknutá neprenosná schránka) alebo registračná 
pokladňa 

+ EZS proti lúpežnému prepadnutiu, s vývodom tiesňového signálu na 
PCO 

* Limit plnenia na jednu uzamknutú neprenosnú schránku / registračnú pokladňu je max. 1 700,00 EUR - peniaze nad tento limit 
musia byľ bezodkladne presunuté do trezora (T2, T3) podľa výšky zvolenej PS 

c) Preprava peňazí a cenín 

Tabuľka č. 8 - Spôsoby zabezpečenia - Preprava peňazí a cenín 

16 600,01 - 33 200,00 

33 200,01 - 166 000,00 

•• 
P1 

P2 

P3 

P4 

PS 

• • • • •

poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom 

poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom 
a vhodným kufríkom / taškou 

poverená osoba vybavená obranným sprejom / paralyzátorom 
a bezpečnostný kufrík a ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou 

poverená osoba vybavená obranným sprejom alebo paralyzáto-
rom, bezpečnostný kufrík s atestom a dve osoby z toho jedna 
ozbrojená strelnou zbraňou, preprava uskutočňovaná motorovým 
vozidlom 

poverená osoba vybavená obranným sprejom alebo paralyzáto-
rom, bezpečnostný kufrík s atestom a dve osoby ozbrojené 
strelnou zbraňou, preprava zabezpečená motorovým vozidlom 
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( 

( 

d) Prenosná elektronika 
a) Ak by došlo ku krádeži prenosnej elektroniky bližšie špecifikovanej v poistnej zmluve, a to buď krádežou vlámaním do 

vozidla, alebo krádežou vozidla, KOOPERATIVA vyplatí škodu do výšky limitov a za podmienok uvedených v tabuľ-
kách č. 9 a č. 1 O, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy. 

b) Pri opustení vozidla je poistený povinný vozidlo uzamknúť a zabezpečovacie zariadenia uviesť do aktivovaného stavu. 
Poisťované zariadenia musia byť uložené v batožinovom alebo nákladnom priestore, a to tak, aby zvonku neboli vidi-
teľné. V prípade, ak sú v skriňovom prevedení nákladného priestoru obsiahnuté aj presklené časti, musia byť tieto 
opatrené nepriehľadnou fóliou. 

c) Ak dôjde ku krádeži prenosnej elektroniky z motorového vozidla, poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčas-
ťou vo výške 25 % z výšky škody, minimálne však spoluúčasťou dojednanou v poistnej zmluve. 

Tabuľka č. 9 - Spôsoby zabezpečenia - prenosnej elektroniky v motorových vozidlách 

A. 

B. 

Vozidlo zabezpečené proti krádeži: 
- funkčnými, uzamknutými zámkami a súčasne je 
- vybavené imobilizérom alebo mechanickým zabezpečením pevne spojeným s podvozkom alebo karosériou

typu Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a pod. 
Pokiaľ má vozidlo nákladný priestor, tento musí byť v skriňovom prevedení a zabezpečený proti vniknutiu 
ako motorové vozidlo. 

Ako A. + vybavené autoalarmom. 

Bez dozoru 1. Od 22.00 hod. do 6.00 hod. 
2. Od 6.00 hod. do 22.00 hod. 

Uzavretý priestor 

Stály dohľad 

Vozidlo môže byť odstavené v uzavretom priestore, ktorý musí spÍňať nasledovné podmienky: 
a) priestor ohradený plotom vysokým min. 190 cm a uzamknutou bránou, alebo
b) uzamknutá garáž

Vozidlo je odstavené a: 
a) nepretržite strážené v oplotenom priestore, kde plot je vysoký min 180 cm a brána je uzamknutá,

alebo
b) pod stálym dohľadom zamestnanca určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich

vozidiel, ktoré sa nachádzajú v oplotenom priestore s plotom vysokým min. 180 cm, alebo
c) strážené parkovisko alebo
d) nepretržitá prítomnosť osoby nachádzajúcej sa vo vozidle 

Tabuľka č. 10 - Spôsoby zabezpečenia - prenosnej elektroniky v motorových vozidlách 

Do 1 000,00 

1 000,01 - 2 000,00 A A A 

B A A 
4 000,01 - 8 000,00 B B A 

8 000,01 - 16 000,00 B A 
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ČLÁNOK 111 
Plnenie pois ťo vne 

Ak v prípade poistnej udalosti spôsob zabezpečenia nezodpo-
vedá v zmluve dohodnutej poistnej sume, poisťovňa poskytne 
poistné plnenie len do výšky poistnej sumy zodpovedajúcej 
skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase vzniku poistnej 
udalosti podľa tabuľky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plnenie 
bude primerane znížené o postih za nedodržanie predpísa-
ného spôsobu zabezpečenia, o 1 O - 20 %. 

ČLÁNOK IV 
Výklad pojmov 

Visiaci bezpečnostný zámok - má spevnený strmeň s prie-
merom 10 mm. Oko (ktorým prechádza strmeň) a petlica 
musia mať minimálne takú odolnosť proti násilnému preko-
naniu ako strmeň visiaceho zámku. Zvonku musia byť nero-
zoberateľné. 

Dvere pevnej konštrukcie - hrúbka minimálne 40 mm, mate-
riál plný, odolný proti násilnému prekonaniu (drevo, plast, 
sklo, ich kombinácia alebo obdobný). Nevyhovujúce sú 
dvere urobené zo sololitu (a podobné), pokiaľ nie sú dosta-
točne spevnené (plech 1 mm hrubý a podobne). 

Bezpečnostná fólia - musí mať hrúbku minimálne 200 mikró-
nov a musí byť lepená po celej ploche skla. 

Funkčné mreže -vytvorené z prútov plného profilu s hrúbkou 
min. 10 mm, musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme 
okna, minimálne v 4 bodoch, z vonku nedemontovateľné, 
veľkosť oka maximálne 20x20 cm (plocha 400 cm 2). 

Roleta - môže byť roletová mreža alebo roleta z vlnitého ple-
chu, zabezpečená bezpečnostnou cylindrickou vložkou (vi-
siaci bezpečnostný zámok) alebo vybavená elektrickým 
ovládanim. Z vonkajšej strany demontovateľná len hrubým 
násilím. 

Okenica - materiál plný, odolný proti násilnému prekonaniu 
(drevo, kov), zaistená zvnútra. Závesy musia byť vyhotovené 
tak, aby sa pri zavretí nedali rozobrať z vonkajšej strany iba 
hrubým násilím. 

Elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS) - musí 
spÍňať všetky normy platné na území SR. Firma ktorá ju 
montuje, vykonáva údržbu a revízie, musí mať k tejto čin-
nosti platnú licenciu. EZS v dobe vzniku poistnej udalosti 
musí byť funkčná 

Lokálny vývod signálu - na sirénu (zvukový signál) a optický 
signál, ktorý je umiestnený na budove (z vonkajšej strany) 
tak, aby ho nebolo možné dosiahnuť zo zeme ani objektov 
uľahčujúcich vstup (balkón, okná, hromozvod, stromy atď.) 
ani za pomoci dostupných pomocných prostriedkov (rebrík, 
náradie a pod.). 

Automatický telefónny volič (ATV) - zariadenie prenášajúce 
signál z EZS na minimálne dve telefónne stanice. Podmien-
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kou je, aby minimálne jedna osoba bola schopná vykonať 
opatrenia v narušenom objekte na odvrátenie alebo zmier-
nenie ďalších škôd. 

Pult centrálnej ochrany (PCO) - systém ochrany objektov 
prevádzkovaný trvalo súkromnou bezpečnostnou firmou 
(SBS) alebo políciou. SBS musí mať na takúto činnosť 
oprávnenie. Musí mať zásahovú jednotku schopnú maxi-
málne do 15 min doraziť k narušenému objektu. 

Fyzická stráž - fyzicky zdatná osoba (vek 18-60 rokov), vycvi-
čená a vyškolená. Jej povinnosťou je vykonávať pravidelné 
obhHadky stráženého priestoru kontrolovateľným spôso-
bom (viesť záznamy, kontroly nadriadeným, kamerový sys-
tém atď). 

Pevný uzáver - uzamknutá neprenosná schránka, ktorá svo-
jou veľkosťou, objemom alebo váhou neumožňuje manipu-
láciu jednej osobe, ale minimálne dvom (uzamykateľný stôl, 
skriňa, oceľová skriňa a pod.). Sem nepatrí registračná po-
kladňa, kontajner k písaciemu stolu, a pod. 

Trezor - uzamknutý objekt s hmotnosťou min. 150 kg alebo 
pevne zabudovaný do steny alebo podlahy (pevne pripev-
nený k stene alebo podlahe) tak, aby ho nebolo možné 
odniesť bez otvorenia. Zabezpečený minimálne jedným (zámkom. Podľa kvality a bezpečnosti sú rozQelené do bez-
pečnostných tried. Certifikované sa riadia normou STN EN 
1143-1. 

Odsúvacie automatické dvere - špeciálnej konštrukcie 
s mechanickým systémom otvárania, ktorý funguje na prin-
cípe snímača pohybu, pričom sa otvárajú automaticky. 
Mimo prevádzky sú zabezpečené bezpečnostnou zámkou, 
umiestnenou v podlahe alebo vo vrchnej časti rámu dverí. 

Bezpečnostným kufríkom sa rozumie pevný kufrík s 2 nezá-
vislými bezpečnostnými zámkami, so zvukovou alebo dymo-
vou signalizáciou alebo elektrošokovou ochranou. 

Taška - uzatvorená a uzamknutá taška. Za uzatvorenú 
a uzamknutú tašku sa nepovažuje igelitová, silónová, lát-
ková alebo iná taška, s uvedenými porovnateľná. 

Služobný pes - spôsobilý na vykonávanie strážnej služby, 
s potvrdením o absolvovaní zodpovedajúceho výcviku. 

Pojazdný stroj - je stroj a zariadenie na podvozku s EČV 
alebo stroj a zariadenie na podvozku bez EČV, schválený na 
jazdu po verejných komunikáciách, alebo pojazdný a trans- ( 
portný stroj a zariadenie. 

VAM 01 - osemcestný elektromechanický imobilizér. 

ČLÁNOK V 
Záverečné ustanovenia 

Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie vecí pre prípad odcu-
dzenia alebo vandalizmu, spôsoby zabezpečenia č. ZO SZ - 2 
boli schválené Predstavenstvom KOOPERATIVY poisťovne, 
a.s. Vienna lnsurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 
01. 08. 2012.




